
 

 

REGULAMENTO 

CICLOTURISMO VITÓRIA DA CONQUISTA 2020 

 

*CICLOTURISMO VITÓRIA DA CONQUISTA 2020 é regido pelo presente 

Regulamento.  

Ao se inscrever no evento, cada participante declara que:  

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele;  

2) Participa do CICLOTURISMO VITÓRIA DA CONQUISTA 2020 por livre e 

espontânea vontade, isentando, em seu nome e de seus sucessores, os 

Organizadores, Apoiadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores de 

toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, 

furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação neste evento, 

NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 

3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a 

participação no evento; até a data de sua inscrição, não foi impedido de 

participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e 

não faz uso abusivo de bebidas alcóolicas; 

4) Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e particulares, 

abertas ao trânsito normal de veículos em que as leis de trânsito devem ser 

respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos 

pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento; 



5) Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu equipamento 

(bicicleta, acessórios, capacete, etc.) durante o evento; 

6) Está ciente de que a Organização se reserva o direito de, a qualquer 

momento, rejeitar a inscrição de um atleta; 

7) Está ciente de que não poderá jogar embalagens ou lixo ao longo do roteiro 

e atitudes antiesportivas (agressões físicas ou morais, trapaças, etc.); 

8) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar 

o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de 

sangue e derivados sanguíneos; 

TIPO E CONSTITUIÇÃO DO EVENTO 

I. Cicloturismo é uma modalidade não competitiva que consiste na prática 

do turismo através do uso de bicicletas. 

II. É a melhor opção para quem gosta de descobrir novos lugares, 

conhecer pessoas e apreciar belas paisagens. Essa é sua chance de 

convidar o grupo do pedal, o amigo do trabalho ou quem sabe incentivar 

um familiar a sair do sedentarismo. 

III. O evento será em 1 (um) categoria: ÚNICA 

Data do evento: 22 de março de 2020 

Horário da largada:  

09h00min no Cristo de Mário Cravo, Bairro Cruzeiro na cidade de Vitória da 

Conquista - BA. 

OBJETIVO 

Utilizar o Ciclismo como instrumento de transformação social, saúde e bem-

estar, oferecendo um programa esportivo de inclusão e focado na bike, 

independente de inscrições ou não, o que é, sem dúvida, um dos caminhos 

para reduzir e prevenir doenças, a violência, a dependência química, a 

marginalidade, infanto-juvenil e outros desvios sociais. 

Mostrar a cultura da cidade, o polo de ensino, a força do empreendedorismo, 

as praças, a música, o clima da cidade que é conhecida como suíça baiana, 

entre outros. Trazer mais pessoas para a bike! 



DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Das inscrições: 

O evento terá um percurso com uma distância total de 30 km. 

Durante o evento haverá três pontos para hidratação com membros da 

organização realizando a distribuição de água para todos os ciclistas. O acesso 

aos itens do kit (Barra de cereal e Isotônico) no ponto de apoio é restrito aos 

participantes do evento devidamente identificados (camisa do evento ou 

pulseira). No dia do evento os participantes inscritos terão a sua disposição um 

café da manhã.  

Sobre o percurso: 

O evento percorrerá trechos de ruas, estradas e trilhas abertas ao trânsito 

normal de veículos. Atenção: Esteja atento e trafegue sempre em sua mão de 

direção respeitando as leis de trânsito. Atenção aos cruzamentos, as curvas e 

a indicação dos fiscais identificados. 

O percurso poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse 

caso, siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos fiscais identificados. 

Todos os inscritos estarão segurados durante o evento (Seguro de Vida). O 

seu equipamento é de sua responsabilidade. 

Menores de 18 anos: 

Menores de 18 anos deverão entregar, obrigatoriamente, a Declaração para 

retirada de kit, devidamente preenchida e assinada pelo seu respectivo 

responsável, que valerá como a sua autorização para participar do evento. 

As inscrições estarão abertas no site: 

https://www.ticketagora.com.br 

Os valores de inscrição serão de: 

1° lote: R$ 75,00 – dia 07/01/2020 até dia 02/02/2020. 



2° lote:  

3° lote:  

4° lote:  

OBSERVAÇÃO: 

As inscrições são individuais e intransferíveis, sendo efetivadas SOMENTE 

após o pagamento. 

O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, 

deverá ser apresentado na Organização do evento (MC Bike) para retirada do 

kit do participante. 

As vagas deste evento são ilimitadas. 

A Organização se reserva do direito de, a qualquer momento, rejeitar a 

inscrição de um participante. 

A Organização poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar 

prazos, adicionar ou limitar número de inscrições do evento em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 

ENTREGA DE KITS 

Para o recebimento do kit, os participantes deverão apresentar documento de 

identidade com foto. 

Os kits serão entregues na MC Bike e no Mercado do Construtor, Avenida 

Juracy Magalhaes, bairro Felícia, Vitória da Conquista/BA. 

Quarta 18/03 das 8 às 18h 

Quinta 19/03 das 8 às 18h 

Sexta 20/03 das 8 às 18h 

Sábado 21/03 das 8 às 16h 

No domingo 22/03 das 7 às 9h no Cristo Mário Cravo, bairro Cruzeiro, Vitória 

da Conquista/BA. 



Fazem parte do kit: 

1 Sacola Eco-Bag 

1 Camisa de ciclismo com proteção UV (MANGA LONGA) 

Café da manhã 

Barra de cereal 

Isotônico 

Protetor solar 

OBSERVAÇÕES: 

1. Retirada de kits por terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de um 

participante inscrito. Para isso, é necessário que o participante que for 

retirar o kit para o terceiro, esteja portando o documento original com foto. 

2. Autorização de menor: A Declaração para retirada do kit é válida como 

autorização para participação de menor de idade, desde que assinada e 

identificada pelo responsável. 

Premiações e Sorteios de Brindes: 

Será sorteado durante o evento, brindes para os participantes inscritos. 

Haverá entrega de troféu para os 3 maiores grupos inscritos. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 

É de responsabilidade de cada participante: 

a) Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço 

eletrônico cadastrado, bem como acessar a FanPage (Facebook e 

Instagram) para verificar possíveis modificações deste regulamento, 

notícias e informações para sua participação. 

b) Ter um seguro de vida compatível com suas necessidades e a de seus 

dependentes e beneficiários. 



c) Ter um seguro total de todo seu equipamento (bicicleta, capacete, 

acessórios, etc.). Cada participante é responsável pelo zelo e pela guarda 

de todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais. 

d) Ter um bom convênio médico (para assistências/cobertura financeira em 

caso de acidente). 

e) Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza. 

f) Respeitar as leis de trânsito durante todo o evento. 

OBSERVAÇÕES: 

As equipes de saúde contratadas pelo Evento prestarão somente os primeiros 

socorros, encaminhando o acidentado/participante para um hospital mais 

próximo. A partir daí, termina a sua responsabilidade, devendo todas as 

despesas hospitalares correr por conta do acidentado/participante. 

Caso a Organização forneça água em recipientes de plástico em algum ponto 

do percurso, as embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, 20 

metros desse ponto, em locais destinados para tal fim. 

APOIO 

A organização disponibilizará: 

1. Três pontos de Apoio com água; 

2. Ambulâncias de resgate; 

3. Carros de apoio com membros da Organização; 

4. Seguro atleta. 

5. Suporte mecânico. 

*A água fornecida pela Organização será em garrafinhas ou copos, necessário 

que o participante pare nos Pontos de Apoio para realizar o seu 

reabastecimento. 

DIREITO DE IMAGEM 

O CICLOTURISMO VITÓRIA DA CONQUISTA 2020 será registrado em vídeo 

e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os participantes que 

tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificar a 



Organização por escrito, no ato de sua inscrição. Caso contrário, estarão 

automaticamente autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a 

título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem 

limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no 

Exterior, sem que seja devida ao autorizador, qualquer remuneração. 

AVISOS IMPORTANTES: 

1. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

evento, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

2. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela 

Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas 

decisões. 


