
REGULAMENTO 
 

Desafio Pôr do Sol 2018 
Sapo Verde e Pódio Mkt 

 
 

Capítulo 1 – Evento 
 
Artigo 1º. O Desafio Pôr do Sol será realizado no dia 10 de fevereiro de 2018, sábado. 
 
Artigo 2º. A largada será às 19h na cidade de Timbó, no Pavilhão de Eventos Henry Paul, localizado na 
Rua Julius Scheidemantel, centro, CEP 89.120-000. Com previsão de chegada as 21h. 
 
Artigo3º. O pedal terá dois percursos, um de 48,8 km e outro de 42,2km, sendo que os percursos são 
considerados de MÉDIO A ALTO como grau de dificuldade. 
 
Artigo 4º. Poderão participar do evento, ciclistas de ambos os sexos, regularmente inscritos e que 
tenham condição física e equipamento adequado para o pedal. 
 
 
Capítulo 2 – Inscrição 
 
Artigo 6º. As inscrições deverão ser feitas através do site: Foco Radical serão encerradas no dia 05 de 
fevereiro de 2018. 
 
Parágrafo único - Os menores de 18 anos deverão ser autorizados pelo responsável legal (pai ou mãe). 
Será exigida a apresentação do documento assinado pelo responsável legal e da cópia do documento de 
identificação do responsável e do participante na hora da confirmação da inscrição. 
 
Artigo7º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume 
total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE 
parte integrante deste regulamento. 
 
Artigo8º. A inscrição do Desafio Pôr do Sol 2018 é pessoal e intransferível, não podendo qualquerpessoa 
ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de bicicleta para 
outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento, formalmente e por escrito, será responsável 
por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 
responsabilidade dos organizadores, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos 
noevento. 
 
Artigo 9º.Atletas federados terão direito a 30% de desconto nas inscrições, mediante a apresentação do 
número da federação.  
 
II – As dúvidas referentes ao processo de inscrição ou informações técnicas deverão ser enviadas para o 
e-mailnara@podiomkt.com.br. 
III – O participante terá 7 dias após a inscrição para desistir e ter 100% do valor ressarcido. 
 
Artigo 10º. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, 
ainda, elevar oulimitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 
questões estruturais, semaviso prévio. 
 
Artigo 11º. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição. 
 
Artigo 12º. Este evento segue as normas do código de defesa do consumidor. Pedidos de cancelamento 
ou reembolsopoderão ser solicitados através do e-mail de contato nara@podiomkt.com.br. 
 



 
Capítulo 3 – Categorias 
 
As categorias são assim definidas: 
 
Categoria Pro: 
 
FEMININO 
Elite - 19 a 29 anos / critério do técnico 
Junior - 17 e 18 anos 
Master - 30 anos + 
 
MASCULINO 
Junior - 17 e 18 anos 
Elite - 19 a 29 anos / critério do técnico 
Sub-30 - 23 a 29 anos 
Master A - 30 a 39 anos 
Master B - 40 a 49 anos 
Master C - 50 a 59 anos 
Veteranos - 60 anos + 
 
Categoria Sport: 
 
FEMININO 
Sub 30 - 19 a 29 anos 
Master - 30 anos + 
 
MASCULINO 
Junior - 17 e 18 anos 
Sub-30 - 23 a 29 anos 
Master A - 30 a 39 anos 
Master B - 40 a 49 anos 
Master C - 50 a 59 anos 
Veteranos - 60 anos + 
 
Capítulo 4 –Entrega de Kits 
 
Artigo 13º. A entrega dos kits do evento acontecerá no dia 10/02/2018, em local a ser decidido pela 
Comissão Organizadora.  
 
Artigo 14º.O Kit poderá ser retirado pelo participante inscrito ou por terceiros mediante apresentação 
de documento de RGe termos de responsabilidade impresso e assinado. 
 
Parágrafo único. O ciclista não poderá alegar impossibilidade de participar do evento, caso não tenha 
camiseta emtamanho que lhe sirva. 
 
Artigo 15º. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e os numerais. 
 
Artigo 16º. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 
 
Artigo 17º. O participante está autorizado a participar da prova com uniforme próprio. 
 
 
Capítulo 5 –PREMIAÇÃO 
 
Serão entregues medalhas de participação a todos os atletas que completarem o percurso e 
troféu aos cinco primeiros colocados de cada categoria. 
 
 



Categoria Pro 
Geral Masculino – 1º a 3º lugar 
Geral Feminino – 1º a 3º lugar 
 
Categoria Sport 
Geral Masculino – 1º a 3º lugar 
Geral Feminino – 1º a 3º lugar 
 
 
Capítulo 6 - Instruções 
 
Artigo 18º. Os ciclistas deverão estar no local de largada com pelo menos 30minutos de antecedência, 
quando serão dadas as instruções finais.  
 
Artigo 19º. É obrigação do participante doevento ter o conhecimento do percurso. O percurso será 
disponibilizado nosite oficial do evento e poderá ser alterado por exigência do poder público ou por 
segurança dos participantes. 
 
Artigo 20º. É obrigatório o uso de capacete, luvas, luz de sinalização traseira e iluminação dianteira 
devidamentecarregada para funcionamento. Não poderão participar do evento aqueles que não 
estiverem com os itens obrigatóriosou que sua bicicleta não esteja apta a participar. Todos deverão 
levar consigo uma câmara de ar reserva para troca, senecessário. 
 
 
Capítulo 7 – Condições físicas dos participantes e serviços de apoio no evento 
 
Artigo 21º. Ao participar do Desafio Pôr do Sol 2018, o ciclista assume a responsabilidade por seus 
dados fornecidos eaceita totalmente o Regulamento do Evento, participando por livre e espontânea 
vontade, sendo conhecedor de seuestado de saúde e de sua aptidão física para participar. 
 
Artigo 22º. Todos os ciclistas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
realização do pedal,pois a organização não se responsabilizará pelo estado de saúde dos ciclistas. 
 
Artigo 23º. O ciclista é responsável pela decisão de participar do desafio, avaliando sua condição física e 
seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do pedal. Haverá carro de apoio 
que será utilizadopara aqueles que tiverem algum problema de saúde durante o percurso e não para 
aqueles que, por falta de resistência física, resolverem desistir de pedalar. 
 
Artigo 24º. A comissão organizadora se responsabiliza pela contratação do seguro para eventuais 
sinistros. Sendo limitado o conteúdo da apólice. 
 
Artigo 25º. Toda e qualquer informação acerca do acionamento do seguro deverá ser realizada através 
do e-mailnara@podiomkt.com.br no prazo máximo de 24 horas após o evento para que possa realizar a 
abertura do sinistro esolicitar o reembolso das despesas. 
 
 
Capítulo 8 – Divulgação e direitos autorais 
 
Artigo 26º. O ciclista que se inscreve está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua 
imagem divulgadaatravés de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 
outro meio de comunicação, para usosinformativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, 
sem acarretar nenhum ônus aos organizadores,renunciando o recebimento de qualquer renda que vier 
a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meiosde comunicação em qualquer tempo/data. 
 
Artigo 27º. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 
todos os direitosde utilização de sua imagem para a empresa organizadora. 
 
Artigo 28º. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo-tape relativos ao evento tem os 
direitosreservados aos organizadores. 
 



 
Capítulo 9 – Suspensão, adiantamento e cancelamento do evento 
 
Artigo 29º. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos participantes, poderá determinar a 
suspensão do evento, iniciado ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de 
força maior. Sendo suspenso o evento, por qualquer um destes motivos, será considerado realizado e 
não haverá designação de nova data.  
 
§ 1º - Os ciclistas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da 
eventual suspensãodo evento (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando 
qualquer responsabilidade para aComissão Organizadora. 
 
 
 
Capítulo 10 – Disposições gerais 
 
Artigo 30º. Dúvidas acerca do evento deverão ser reportadas ao e-mail: nara@podiomkt.com.br. 
 
Artigo 31º. Ao participar do Desafio Pôr do Sol 2018, o ciclista aceita totalmente o Regulamento 
participandopor livre e espontânea vontade, assume as despesas de transporte, hospedagem, 
alimentação ou quaisquer outrasdespesas necessárias ou provenientes da sua participação no evento, 
antes, durante e depois da mesma. 
 
Artigo 32º. Não haverá estacionamento específico para os carros dos participantes, somente nos 
arredores do local e acomissão organizadora não se responsabiliza por eventuais danos que venham a 
ocorrer nos mesmos. A comissãoorganizadora não se responsabiliza por danos causados nas bicicletas 
bem como por roubos ou furtos que venham aocorrer no local do evento. 
 
Artigo 33º. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus 
patrocinadores eapoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios 
utilizados pelos participantes noevento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízo queporventura os participantes venham a sofrer durante a 
participação neste evento. 
 
Artigo 34º. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 
orientação dosparticipantes. 
 
 
Capítulo 11 – Disposições finais 
 
Artigo 35º. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail pedalli@pedalli.com.br, 
para que sejaregistrada e respondida a contento. 
 
Artigo 36º. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 
alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial. 
 
Artigo 37º. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana,não cabendo recurso a estas decisões. 
 
Artigo 38º. Ao se inscrever, 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, comprometendo-se a nãorecorrer a nenhum órgão ou Tribunal. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS 

 

Eu,_________________________________________________, por este documento e em consideração à minha admissão 
como participante em qualquer modalidade de provas, passeios, ou quaisquer outros eventos e atividades dessa 
Organização, reconheço, entendo e concordo que: 

Minha inscrição para este evento dá-se por minha livre e espontânea vontade nesta data, na qualidade de participante; 

Os riscos de acidentes na atividade envolvida neste evento são significativos e envolvem possibilidade de deslocamentos, 
luxações, fraturas, paralisia permanente ou até mesmo, morte. Apesar de regras específicas, equipamentos e disciplina 
poderem reduzir os perigos inerentes, reconheço que existe o risco de sérios danos; 

Como participante do evento, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja ela municipal, estadual ou federal, 
assumindo toda e qualquer consequência de meus atos no período de duração do mesmo e naqueles que o antecedem e o 
sucedem, como reuniões com a Organização e/ou outros participantes e que possam se relacionar com atividades deste 
evento; 

O respeito à natureza em todas as suas formas e o respeito a terceiros, tanto física como moralmente, sejam eles 
participantes, assistentes, Organização ou demais pessoas ou bens, é fundamental para que o evento alcance seus 
objetivos esportivos e sociais. Reconheço estas prioridades e comprometo-me a respeitá-las totalmente; 

Atesto que estou apto emocional, psicológica, psíquica e fisicamente, a participar deste evento. Estou ciente de que ao 
longo do mesmo pode ser efetuada a qualquer momento avaliação médica por parte da Organização. Caso esta conclua 
que minhas condições não permitem uma participação segura para mim e/ou terceiros, serei excluído da prova, sem 
direito a qualquer ressarcimento ou obrigação por parte da Organização; 

Atesto que sou maior de idade (acima de dezoito anos), responsável por meus atos, ou que, não o sendo, tenho um 
responsável legal, maior de idade, me acompanhando na prova, também como participante. Caso o responsável abandone 
a prova, e não havendo outra pessoa responsável legal me acompanhando na prova, como participante, terei que também 
abandonar a prova; 

Tenho conhecimento e aceito que à Organização cabe o direito de adiar, cancelar ou modificar o evento. Nenhum 
reembolso será requerido por mim, por meus outorgados legais, herdeiros ou familiares por cancelamento da prova ou 
por minha desistência declarada oficialmente; 

Reconheço que o resgate e/ou serviço de ambulância não são obrigações da Organização, mas se houver, dar-se-ão caso 
haja condições favoráveis e que permitam tal operação, sem riscos a mim e à equipe de resgate e/ou ambulância. 
Portanto, declaro estar ciente de que, independentemente de sua gravidade ou urgência, o resgate e/ou ambulância 
somente ocorrerão quando for possível. Também reconheço que cada participante deve ser autossuficiente, no que se 
refere à alimentação e reparos mecânicos. A Organização não tem obrigação de prover alimentos, hidratação e/ou reparos 
mecânicos, e, se o fizer, não poderei fazer qualquer exigência de escolha e oportunidade de oferta de alimentos, líquidos 
e/ou reparos; 

Aceito incondicionalmente que a minha imagem seja divulgada através de fotos, filmes e entrevistas em veiculações em 
rádios, jornais, revistas, televisão, Internet e demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários 
pertinentes a este evento, sem acarretar ônus à Organização, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação. 

Atesto que li e concordei com todos os artigos citados no regulamento da prova. 

Após ter lido este Termo, e tendo compreendido suas cláusulas, entendo que estou desistindo de direitos substanciais, 
através da assinatura, a qual faço livre e voluntariamente, sem qualquer coerção. Declaro que as informações fornecidas 
são verdadeiras e que estou participando do evento como um ciclista individual. 

 

 

 

____________________________________________ 
Assinatura do participante. 
CPF:________________________________ 
Tel. Contato:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal (em caso de menor de 18 anos) 
CPF:________________________________ 
Tel. Contato:______________________________ 


