
Save the Date – 23 de julho de 2022 

Prepare-se para este pedal 

 

 REGULAMENTO 3º PEDAL DO TROPEIRO  

1. SOBRE O EVENTO 3º PEDAL DO TROPEIRO de MTB  

1.1. O desafio 3º PEDAL DO TROPEIRO será realizado no formato de confraternização, onde o 

objetivo é completar o trajeto dentro de 4h.  

1.2. A idade mínima para participação será 12 anos.  

1.3. No percurso 3º PEDAL DO TROPEIRO, é na estrada geral, haverá carro de apoio, todavia, é 

imprescindível o cuidado de si e com os ciclistas amigos que estarão no pedal.  

1.4. É proibido impedir a ultrapassagem de forma desleal e antidesportiva, ou fazer manobras 

que impeçam a ultrapassagem à frente de outros ciclistas durante o pedal.  

1.5. Cada atleta será responsável por seus equipamentos e/ou acessórios utilizados no evento. 

Em caso de perda ou extravio, a organização não será responsável independente de qual for o 

motivo, ou prejuízo que por ventura os ciclistas ou equipamentos venham a sofrer durante a 

participação neste evento.  

2. PERCURSO  

2.1. O percurso terá a distância prévia de 40,430 km total, estradas de terra, formado por 

obstáculos naturais como subidas, descidas.  

2.2. O percurso será demarcado com cal na estrada para indicação.  

2.3. Qualquer alteração no percurso poderá ser feita caso a organização considere necessário. 

No caso de alteração será divulgado.  

2.4. É proibido em qualquer circunstância o atleta circular no trajeto pela contramão.  

3. LARGADA  

3.1. A largada será feita às 13h30min.  

3.2. - Todos os inscritos largarão no mesmo horário.  

4. APOIO   

4.1. O apoio com alimentar ou de hidratação será feito pelo organizador do evento.  

4.2. O abastecimento e hidratação dos atletas é de responsabilidade da equipe de apoio que o 

evento disponibilizará.  

5. KIT ATLETA  

5.1. Todo atleta inscrito terá direito a uma medalha de participação.  

  



6. INSCRIÇÕES  

6.1. As inscrições deverão ser feitas somente pelo site www.riscozeroadventure.com.br, no 

prazo até 20 de julho de 2022.  

VALOR DA INSCRIÇÃO 10,00 

* TODOS OS ATLETAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE INSCRITOS NO SITE  

6.2. Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da 

inscrição aos participantes que desistirem de participar.  

6.3. - Ao se inscrever neste evento, o atleta assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e 

acata todas as decisões da organização.  

7. QUESTÕES MÉDICAS E ATENDIMENTO  

7.1. A organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica prévia para todos os 

PARTICIPANTES.  

7.2. As equipes médica e de apoio da organização que trabalham no evento prestarão os 

primeiros socorros, remoção e encaminhamento para a continuidade do atendimento, que 

será efetuada na REDE PÚBLICA do município de Pouso Redondo.  

7.3. O PARTICIPANTE ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e 

médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou 

indireta sobre as consequências desta decisão.  

7.4. - O tempo de resgate, atendimento e remoção dependerá das condições do local e onde o 

participante se encontrar, não podendo, assim, responsabilizar os Organizadores do Pedal por 

qualquer imprevisto.  

7.5. Os ciclistas ao se inscreverem, devem estar cientes e garantir que estão em dia com a 

saúde física e mental e em plenas condições de participarem do desafio.  

7.6. A organização da prova apoiada pela decisão médica reserva-se o direito de impedir que 

um ciclista continue a prova em caso de condições que possam atentar contra a vida do 

mesmo. Esta decisão visa respeitar a integridade do participante.  

 

 


