
O Desafio 200tão Arena Alpha 2021 terá seu início em 01/03/2021 a 31/03/2021, devendo ser 

alcançada a meta escolhida dentro do período de 24 horas para a categoria Ouro, 48 horas para a 

categoria Prata ou 72 horas para a categoria Bronze na data que o atleta estabelecer realizar o desafio. 

Inscrições somente pelo nosso site  

Central de dúvidas somente pelo whatsapp 11 - 94786-2554 

 

Informações 

 

Regulamento do Desafio 200tão Arena Alpha 2021 

Todo atleta inscrito através da compra do kit escolhido de acordo com a categoria pretendida 

do Desafio 200tão Arena Alpha 2021 declara obrigatoriamente estar de acordo com regulamento a 

seguir: 

1º O participante deverá concluir a compra em nosso site de um dos kits disponíveis, podendo também 

ser comprado quantos kits o atleta quiser, pois os km se acumulam para ser usado em outras distâncias 

para outros desafios, caso esteja inscrito, teremos a opção ( SOLO- DUPLA- TRIO- QUARTETO) 

1.1 - Para a categoria Ouro a quilometragem estabelecida é de 200 km e deverá ser realizada sua 

totalidade em um período não superior a 24 horas de um mesmo dia, podendo ser feita em somatória 

das pedaladas separadas no decorrer do dia ou continuas, sendo acumulativas somente as realizadas 

dentro das mesmas 24hs. 

1.2 - Para a categoria Prata a quilometragem estabelecida é de 200 km e deverá ser realizada sua 

totalidade em um período não superior a 48 horas contínuas e sucessivas, podendo ser feita em 

somatória das pedaladas separadas no decorrer do período das 48 horas ou continuas, sendo 

acumulativas somente as realizadas dentro das mesmas 48hs. 

1.3- Para a categoria Bronze a quilometragem estabelecida é de 200 km e deverá ser realizada sua 

totalidade em um período não superior a 72 horas contínuas e sucessivas, podendo ser feita em 

somatória das pedaladas separadas no decorrer do período das 72 horas ou continuas, sendo 

acumulativas somente as realizadas dentro das mesmas 48hs. 

 

2°- OBRIGATÓRIO: Ingressar no  clube do Desafio 200tão Arena Alpha 2021 do aplicativo 

STRAVA; caso o participante aqui denominado atleta não utilize o app strava poderá usar um 

aplicativo que faça o relatório mensal de distância percorrida de bicicleta, a necessidade de 

ingressar neste Desafio do Strava visa apenas auxiliar na auditoria das atividades, o link já está 

disponível pelo Strava Clube. 

 

3º - Desafio da Virada 2020/2021 terá seu início em 30/12/2020 a 01/01/2021 e poderá ser realizado 

em locais públicos ou privados e rotas de livre escolha do atleta inscrito sendo de livre escolha seu 

local será pavimentado ou não a ser percorrido, o horário também é de escolha do atleta, lembrando 

que deve-se evitar grupos ou aglomerações, respeitando-se as limitados e legislações locais de cada 

praça em que for praticada a atividade esportiva, lembrando-se da obrigatoriedade do uso de máscaras 

em locais determinados de acordo com a situação de Pandemia em que se encontra nosso País. 

 

4º -  O participante que utilizar o app Strava deverá lembrar que para ser monitorada a atividade e 

sincronizada deverá estar em modo "público" via Aplicativo STRAVA de forma individual, sendo 

aceita atividade “marcada” por terceiros em caso de erro no aplicativo desde que o outro ciclista tenha 

feito a mesma rota. Atenção o tipo de atividade tem que ser “Ciclismo” outra forma como pedalada 

virtual, rolo, também será computado pela organização do Desafio; desde que a pessoa tenha os 

equipamentos para marcar distancias em rolo.ou comprove as distâncias mediante print no relatório 

final, podendo ser até de odometro comum. 

 

5º - É obrigatório o monitoramento das atividades e a sua correta sincronização com o STRAVA de 



forma individual, com a distância mínima escolhida, dentro do período mencionado no item 3º; 

 

6º O Objetivo do Virada 2020/2021  consiste em motivar e incentivar cada atleta, independente se 

profissionais ou iniciantes, a concluírem com êxito suas metas durante o mês do desafio; sendo assim 

não incentivamos a disputa ou concorrência entre atletas, pois o objetivo final é concluir o desafio 

dentro do prazo estabelecido; 

 

7º - Em caso de apresentação evidencie, fraude, copia ou duplicidade de arquivo desclassificará o atleta 

da qualificação de recebimento da medalha e do certificado, tendo direito aos demais itens do Kit. 

 

8º - Qualquer eventualidade que ocorrer, que não esteja prevista no presente regulamento, poderá ser 

discutida pelo comitê organizador do evento, onde será deferida ou não, avaliando as condições 

apresentadas pelo participante; 

 

9º - A saúde física, mental e psíquica é de responsabilidade do atleta. Sugerimos um Check-Up médico 

antes do início do Desafio, aprovando o atleta para participar de atividades físicas; 

 

10º - Sugerimos ao atleta que se mantenha hidratado, utilize os equipamentos de segurança, sendo que 

todo o traje de Pedalar  é de total responsabilidade do atleta; 

 

11º - ENTREGA DA PREMIAÇÃO E ENVIO: Todos os Atletas que concluírem com êxito o Desafio 

receberão uma medalha e um certificado, juntamente com o kit escolhido. Os custos de envio são 

calculados automaticamente no ato da compra ficando este por conta do atleta e será feito de acordo 

com as regras do correio, os objetos serão despachadas a partir do dia 10/ do mês seguinte ao evento; 

 

12º - A Inscrição é obrigatória, sua participação será confirmada após o pagamento da inscrição. Ao se 

inscrever no Desafio da Virada 2020/2021 o participante autoriza o uso da sua imagem em publicações 

nas redes sociais referentes ao Desafio da Virada 2020/2021 . Caso venha desistir ou não concluir o 

desafio não terá direito a medalha e nem a devolução do valor pago na inscrição; 

VALORES: e R$49,00 (kit medalha) 

13º - No caso de DUPLAS, TRIOS, QUARTETOS ou EQUIPES - todo participante inscrito , pode 

pedalar juntos ou não, pois será necessário apenas a soma dos integrantes para alcançar os km 

escolhidos. 

14º - Avaliação e identificação de Riscos: por se tratar de uma prática esportiva, em grupo ou 

individual, os participantes devem reconhecer os riscos inerentes à modalidade esportiva de Ciclismo. 

Os riscos podem ser advindos de vários fatores como: terreno, clima, ambientais, equipamentos, 

técnicos, segurança pública, estado das vias, entre outros. Todos aqueles que praticam o ciclismo estão 

sujeitos aos riscos de acidentes. Por isso é tão importante o uso dos equipamentos de segurança. Os 

riscos de acidentes nas atividades envolvidas são significativos e envolvem possibilidade de luxações, 

fraturas e acidentes com risco, é muito importante cuidar da sua saúde, quando a busca de um médico 

que possa promover uma avaliação física é algo muito bem recomendado. Seguir as regras específicas 

da modalidade, equipamentos adequados, boa conduta e disciplina são fatores que podem reduzir os 

perigos e riscos de uma série de possíveis danos físicos. Portanto, é de suma importância o 

reconhecimento do participante de assumir livremente todos os riscos ao participar do Desafio da 

Virada 2020/2021. Por não se tratar de um evento, não há pontos de concentração oficial, carros de 

apoio, alimentação de percurso em áreas próprias, veículos com equipe de socorro, nem quaisquer 

outros dispositivos inerentes aos eventos. Trata-se de desafio pessoal, facultativo, por adesão, com 

montagem de rotas e programação própria dos participantes, cabendo a esses a montagem do seu 

esquema de segurança e alimentação. 

 

15º A organização do Desafio da Virada 2020/2021  não oferece nenhum tipo de seguro de acidentes 

ou de vida, nem seguros de responsabilidade civil, não tendo responsabilidades sobre os equipamentos 

usados para a prática esportiva; sendo os riscos inerentes a prática de atividade esportiva de 

responsabilidade do atleta. 



16º Para a comprovação da conclusão do Desafio apresente um print apenas do total de km juntamente 

com 1 foto do participante com cidade nome e distância ao número 11- 94786-2554 

São Paulo, Novembro de 2020. 

Atenciosamente, 

Comitê organizador  

Arena Alpha Adventure Sports 

 


