
REGULAMENTO 2º DESAFIO CIDADE DA DOCE FESTA

Programação

O Evento 2º Des. Cidade da Doce Festa – é um evento de mountain bike, na modalidade de
Auto Desafio e Passeio Ciclístico, e é organizado pela ACPVE – Associação de Ciclismo
Pedal Vidal Explorer, CNPJ: 32.590.015/0001-43. Acontecerá no dia 15 de maio de 2022,
tendo como local o Clube Esportivo Fluminense, localizado no centro da cidade de Vidal
Ramos – SC, com a seguinte programação:

Domingo 15/05/2022

7:00 as 8:00 horas – CONFIRMAÇÕES DE INSCRIÇÃO

8:30 – LARGADA CATEGORIAS PRÓ E SPORT

8:35 – LARGADA CATEGORIA CICLOTURISMO

Circuito - Trajeto

O evento tem por objetivo despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva através
do uso da bicicleta, dando a todos que participam a oportunidade de integração e
confraternização.

O Circuito PRÓ terá, aproximadamente, 53 Kms de extensão com 1300 metros de ganho de
elevação. Circuito SPORT tem aproximadamente 38 kms com 1100 metros de ganho de
elevação e 18km na categoria CICLOTURISMO com 300 metros de ganho de elevação. As
categorias PRÓ e SPORT largam juntas conforme programação do evento. A categoria
CICLOTURISMO larga 5 minutos após as anteriores. O alinhamento de largada se dará por
ordem de chegada.

A distância real dos circuitos e suas altimetrias podem variar da publicada ou informada
anteriormente.

Os ciclistas devem sempre seguir o trajeto oficial, conforme sinalização horizontal e vertical
e obedecer às instruções dos Agentes de Trânsito, Policiais Militares ou staffs, não poderá
tomar quaisquer atalhos ou outras vantagens de natureza semelhante, sendo a
responsabilidade de cada participante acompanhar o circuito oficial. O não cumprimento ou
infração destes, serão aplicadas as penas cabíveis pela comissão organizadora. Os ciclistas
que saírem do circuito pré-estabelecido por qualquer motivo, devem retornar ao mesmo no
ponto exato de onde saíram. Nenhum ciclista deve invadir ou transpassar as propriedades
particulares por onde o passeio passar sem autorização do proprietário do referido imóvel
que não seja aberto ao público sob pena da lei, mesmo tendo feito parte do percurso da
prova. O circuito é totalmente sinalizado, na forma vertical com fitas, placas, faixas e na
forma horizontal com cal.

Regras de Trânsito



A prova não terá uso exclusivo de quaisquer vias públicas ou privadas durante todo o roteiro
de prova. Todos os regulamentos de trânsito regulares devem ser observados em todos os
momentos durante a realização do Desafio. (No Brasil dirige-se no lado DIREITO da
estrada!)

O não cumprimento das regras acima eximirá a organização do 2º Des. Cidade da Doce
Festa de quaisquer responsabilidades sobre acidente ou dano causado ao patrimônio
público ou privado incluindo danos morais eventualmente causados ou reclamados pelos
participantes ou a terceiros. Recaindo sobre o causador a responsabilidade dos danos,
custos e das ações cabíveis. Instruções de Agentes de Trânsito, Policiais Militares e Staffs
devem ser rigorosamente respeitadas.

Roteiro de prova

O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas naturais,
riachos, propriedades particulares e algumas estradas pavimentadas em vias públicas
urbanas, exigindo total atenção dos atletas prevalecendo as leis de trânsito quando em vias
públicas e o uso do bom senso para o bom andamento da prova. A organização da prova
poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de segurança ou de
força maior.

Categorias

Após a escolha da categoria, o atleta deverá se inscrever na categoria correspondente ao
ano de nascimento correspondente a faixa destinada por categoria. O passeio está dividido
em TRÊS categorias:

Informações Importantes:

● SOMENTE SERÃO ACEITOS ATLETAS ACIMA DE 16 ANOS
● ATLETAS DE 16 ANOS A 18 INCOMPLETOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADO

DE UM RESPONSÁVEL NO DIA DO EVENTO PARA RETIRADA DA INSCRIÇÃO.

CIRCUITO PRÓ (53 KM APROXIMADAMENTE)

Circuito com aproximadamente 53 km com médio nível de dificuldade técnica e alto nível de
exigência física. Trajeto misto com estradas e trilhas, ideal para ciclistas que gostam de se
aventurar por estradinhas e trilhas e já estão acostumados a subidas. Prepare-se, Treine
pois é um DESAFIO. Lembrando que irá depender somente de você e do clima para
pedalar ou não todo o percurso.

Distância: - 53km (Poderá sofrer alterações)

Altimetria: -1300m (Poderá sofrer alterações)

CIRCUITO SPORT (38 KM APROXIMADAMENTE)

Circuito com aproximadamente 38 km com médio nível de dificuldade técnica e moderado
nível de exigência física. Trajeto misto com estradas e trilhas, ideal para ciclistas que
gostam de se aventurar por estradinhas e trilhas e já estão acostumados a subidas.



Prepare-se, Treine pois é um DESAFIO. Lembrando que irá depender somente de você e
do clima para pedalar ou não todo o percurso.

Distância: - 38km (Poderá sofrer alterações)

Altimetria: -1100m (Poderá sofrer alterações)

CIRCUITO CICLOTURISMO (18 KM APROXIMADAMENTE)

Circuito com aproximadamente 18 km com médio nível de dificuldade técnica e leve nível de
exigência física. Ideal para CICLISTAS que gostam de um bom passeio em grupo e single.
Prepare-se, treine é um DESAFIO. Lembrando que irá depender somente de você e do
clima para pedalar ou não todo o percurso.

Distância: - 18km (Poderá sofrer alterações)

Altimetria: - 300m (Poderá sofrer alterações)

REI E RAINHA DA MONTANHA

Premiação do 1°, 2° e 3° Lugar em dinheiro para o Rei e Rainha da Montanha.

O percurso terá um segmento surpresa de nome 2° DESAFIO CIDADE DOCE FESTA 2022
- REI E RAINHA DA MONTANHA, os atletas serão avisados durante o desafio o início e o
fim do segmento com identificação visual no local. As classificações se darão mediante
apresentação do percurso no Strava e ganha o atleta que concluir o segmento em menor
tempo.

Premiação para os REIS da MONTANHA:

1º - R$ 150,00 | 2º - R$ 100,00 | 3º - R$ 50

Premiação para as RAINHAS da MONTANHA:

1º - R$ 150,00 | 2º - R$ 100,00 | 3º - R$ 50

INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas pela Internet através da plataforma:
www.riscozeroadventure.com.br A inscrição no 2º DESAFIO CIDADE DA DOCE FESTA, é
pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em
qualquer situação.

O participante que ceder seu número para outra será responsável por qualquer acidente ou
dano que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer
responsabilidade sobre o mesmo.

Prazos e Formas de pagamento

http://www.riscozeroadventure.com.br


As inscrições pelo site serão encerradas no dia 12 de MAIO de 2022. As inscrições poderão
ser realizadas através de pagamentos online conforme disponibilizadas no site da Risco
Zero Adventure.

Valores

O valor para os 3 trajetos é de R$ 60,00 (sessenta reais).

Questões médicas, de atendimento e Seguro

É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e
cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que
trabalham no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do
acidentado para o hospital mais próximo. A partir daí a organização não se responsabilizará
mais pelo mesmo. Todas as despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta
acidentado.

Todos os atletas estarão cobertos pela apólice de seguro de vida e acidentes pessoais.
Todo atleta tem direito de requerer o Seguro para ressarcimento de eventuais gastos
médicos e hospitalares, o pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias após o evento,
com apresentação de todos documentos comprobatórios e demais exigências da
seguradora.

• Comprovante de Inscrição (e-mail de confirmação da inscrição);
• Nota Fiscal do Hospital;
• Carta do Segurado (atleta) descrevendo o acidente (próprio punho);
• Laudo Médico do atendimento emergencial;
• Nota Fiscal das despesas com medicamentos;
• Declaração do atleta informando se possui convênio médico e dados do convênio (nome
do convênio, titular e matricula).

Segurança

Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. Lembramos que
devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de resgate do evento
utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à
velocidade e progressão. Nos trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará
placas de sinalização indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno.
O atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos
horizontais, verticais e Staff. Caso esses atletas causem qualquer transtorno durante a
prova, ou coloque em risco a vida dos competidores, a organização tomará as medidas
jurídicas cabíveis.

Direito de imagem

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem ou nome, divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais,
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus



aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação e ainda não sendo necessária
sua autorização prévia ou posterior, abrindo mão de quaisquer pedido de indenização.

"Pedalar não te torna um apreciador de paisagens, te torna parte delas e elas de ti"


