
 

 REGULAMENTO GERAL DESAFIO BIKE & RUN (PRESENCIAL) 

 
O Desafio BIKE&RUN DE MARUMBI será composto por duas 2 modalidades 

CICLISMO 20KM (MTB), CORRIDA OU CAMINHADA 5KM. Desafio será 

presencial a qual os participantes, deverão percorrer as modalidades de acordo 

com sua inscrição no evento com a participação de atletas regularmente 
inscritos de ambos os sexos. Uma realização da Assessocor Assessoria 

Esportiva Eirele e Prefeitura Municipal de Marumbi/Pr. Lembrando de respeitar 

as normas sanitárias vigentes devido a pandemia COV ID-19. 

  
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 

 

Será realizada no dia 27 de Dezembro de 2020 (Domingo) na Cidade 

Marumbi/Pr 
Local da Largada: Praça Tiradentes – Centro  

Horário: Largada as 7Hs para Ciclismo MTB e 7:10 Corrida e Caminhada 5Km 

 

PROVAS 

Ciclismo 20Km MTB  

Nesta Modalidade a distancia Percorrida será de 20Km em Estradas 

Pavimentadas e não Pavimentadas e exclusivamente para Bicicletas especificas 

para este tipo de terreno e a idade Mínima de Participação será de 14 Anos. 

Corrida e Caminhada 5Km 

Nesta Modalidade os atletas Percorrerão por ruas pavimentadas da região com 

idade Mínima de Participação de 14 Anos. 

1. Desafio 

1.1 Desafio será realizado no formato "Presencial" onde o “atleta” deverá estar 
presente no local para a realização da modalidade escolhida. 

 

1.2 O desafio será valido conforme a categoria escolhida durante a inscrição, 

podem participar do desafio pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas 
e doravante denominados atletas. 

 

1.3 As inscrições para participar do Desafio Bike&Run obedecerão aos valores 

seguintes: 
 

-Kit Completo: Composto por Camiseta em Tecido Tecnológico, Buff, Numeral 

de Peito e Chip de Cronometragem Descartável, Valor R$69,90 

Está opção estará disponível até o dia 04/12/2020 ou assim que 

atingir o limite técnico. 
 

-Kit Simples: Composto por Buff, número de peito e Chip de cronometragem 

Descartável: R$ 39,90 



 

Observação: Não será enviado Kit para o endereço do Participante, o mesmo 

deverá ser retirado somente no dia do Evento, podendo ser retirado por 
terceiros mediante autorização 

 

 

2. REGRAS GERAIS DO EVENTO. 
 

2.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela as 

informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa 

saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar e 
acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer 

outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação; 

 

2.2 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de 

utilização de sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 

transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia, em 

qualquer tempo; 

 
2.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus 

patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos 

e/ou 
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o 

motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o 

atleta venha sofrer durante a participação no evento; 

 
2.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 

atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 

participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor; 

 
2.5 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a 

realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 

 

2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. 

Sem necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes. 

 

 
3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições para o DESAFIO será via site da Assessocor Assessoria e 

Ticket agora do período de 12 de Novembro a  19 de Dezembro de 2020. 

 
3.2 As inscrições terão os valores descritos no item 1.3 

 



3.3 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos 

ou ainda  adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de 

necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 
 

3.4 Procedimentos para a inscrição. 

3.4.1 Acessar o site de inscrições  e preencher os formulários de inscrições por 

completo, e efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo 
cliente, prazos e aceitar os termos de responsabilidade do evento. 

 

3.4.2 A escolha do tamanho da camiseta do Kit estará disponível no site de 

inscrição. 
Tamanho de Camisetas Disponíveis 

Baby Look M 

Unissex P 

Unissex M 

Unissex G 
Unissex GG 

 

3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, 

a qual o atleta poderá repassar para outro atleta com devido encaminhamento 
dos dados para a organização. 

 

3.6 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de 

revender para terceiros.  
 

PREMIAÇÃO 

7.1 Todos os atletas devidamente inscritos no Desafio receberão uma medalha 

de participação logo após que passar pela linha de chegada. 
  

7.1.1 Categorias Ciclismo e Corrida 

 

Premiação Geral dos 5km: Premiação até o 3 Geral Feminino e Masculino e 

Brindes oferecidos por Patrocinadores caso haja 
Faixas etárias até o 3º Colocado Conforme abaixo 

14 – 24 Anos 

25 – 34 Anos 

35 – 44 Anos 
45 – 54 Anos 

55 – 64 Anos 

65+ 

Para Moradores haverá premiação extra para os Três Primeiros Geral Masculino 
e Feminino que deverá informar no ato da Inscrição. 

 

ENTREGA DE KIT 

5.1 Serão Entregues no dia do Evento das 5.30 as 6.30Hs no local da Largada 

e Chegada Ginásio Birão Ginásio De Esportes Birão (Av Tiradentes, s/n, 
Marumbi-PR, 86910-000, Brasil, mediante a comprovação de pagamento da 

inscrição e aprovação do seu comprovante nos sites oficiais 

 



 

6. CLASSIFICAÇÃO 

6.1 Será realizada através de Cronometragem eletrônica pela Empresa 
Assessocor Assessoria Esportiva, onde atletas serão classificados de acordo por 

tempo BRUTO e LIQUIDO, sendo para premiação geral será por tempo Bruto e 

as Faixas etárias serão por tempo Líquido em ambas as modalidades. 

Será disponibilizado os resultados no site www.assessocor.online em até 12hs 
após o término do evento. 

 

8. CONSIDERAÇÕES 

8.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de 
desistência do atleta. 

 

8.1 Atitudes Antidesportivas o atleta será automaticamente desclassificado 

 

8.2 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela 
equipe organizacional do evento. 

 

8.3 Todos os Atletas no Momento da Largada e Chegada deverá estar com 

proteção ( Mascará e/ou Buff) para prevenção devido ao Covid-19. 
 

8.4 Poderá a qualquer momento a organização alterar itens de acordo com 

determinação dos órgãos de saúde.  

 
8.5 Atletas na Modalidade de MTB, será obrigatório o uso de equipamentos de 

segurança, sem estes itens o atleta será impedido de largar na prova e 

também desclassificado. 

 

 

http://www.assessocor.online/

