
 

REGULAMENTO 2º DESAFIO OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL DE CICLISMO 

VIRTUAL: 

 

CAPÍTULO I: DOS OBJETIVOS 

- Desafiar os adeptos do ciclismo á uma prática saudável da modalidade; 

- Criar um movimento de conscientização da saúde do homem e da mulher através das 

campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul; 

- Proporcionar oportunidades aos adeptos do ciclismo de saírem para pedalar e 

conhecerem melhor as belezas de seus lugares ou regiões. 

- Em parceria com o Conselho da Mulher Empresária, auxiliar através de um repasse de 

valores obtido com a venda das camisetas outubro Rosa para a Opecan de Cascavel. 

 

CAPÍTULO II: DA PARTICIPAÇÃO 

- Poderão participar do Desafio Outubro Rosa Novembro Azul qualquer pessoa que esteja 

em território nacional, Paraguai e Argentina que se desafiar a cumprir o percurso a que se 

propôs; 

- Poderão participar do desafio atletas acima de 14 anos de idade, sendo que o 

responsável deve assinar o termo de compromisso (termo de autorização para participação 

de menores de 18 anos) disponível no site (http:wwwticketagora.com.br), e ainda 

responsabilizar-se por todo zelo e cuidado do atleta menor de idade durante seu percurso. 

Todo atleta menor de 18 anos necessita que seu responsável assine o termo de 

autorização de menores de idade disponível no endereço eletrônico acima; Além disso o 

menor deve estar sempre acompanhado do responsável legal quando realizar a atividade. 

 

CAPÍTULO III: DAS INSCRIÇÕES E VALORES: 

- As inscrições serão realizadas exclusivamente no seguinte endereço eletrônico 

(http:wwwticketagora.com.br), seguindo as orientações contidas no referido local; 

- O período das inscrições será do dia 15 de setembro até o dia 10 de outubro de 2021; 



- O atleta poderá inscrever-se em mais de uma categoria, devendo para isso realizar a 

inscrição em cada uma das categorias que tiver interesse. Seu mapa de atividade deve ser 

enviado separadamente para o banco de dados; 

- As inscrições terão o valor diferenciado, dependendo de qual opção de inscrição o atleta 

escolher (conforme indicação abaixo). 

- Ao se inscrever no desafio o participante terá direito á seguinte premiação, dependendo 

de qual for a sua opção: 

Opção Prêmios Valor 

1 Bandana ou Manguito + Cerificado R$ 45,00. 

2 Bandana + Manguito + Certificado R$ 60,00. 

3 Camisa Outubro Rosa + Bandana + Manguito + Certificado R$ 110,00 

4 Camisa de Ciclista + Bandana + Manguito + Certificado R$ 120,00 

 

- Independentemente da opção de inscrição, o atleta participará do sorteio das Bicicletas, 

desde que obviamente tiver concluído o percurso a que se propôs, e o tenha enviado sua 

comprovação. 

- Dúvidas nas inscrições e resultados virtuais favor entre em contato com: 

sac@ticketagora.com.br ou telefone: (11) 3588-0326; 

 

CAPÍTULO IV: PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO DESAFIO 

- O desafio será realizado do dia 10 de outubro de 2021 (00:00 horas) até o dia 21 de 

novembro de 2021 (23:59 horas). Serão 43 dias de opção para o Atleta realizar seu pedal. 

- Não serão aceitos comprovantes de atividades realizados fora desse período; 

 

CAPÍTULO V: DAS CATEGORIAS DO DESAFIO 

- Categoria 200 Km (para participantes que optarem pela referida quilometragem); 

- Categoria 400 Km (para participantes que optarem pela referida quilometragem); 

- Categoria 800 Km (para participantes que optarem pela referida quilometragem); 

- Categoria 1200 Km (para participantes que optarem pela referida quilometragem); 

- Categoria 1500 Km (para participantes que optarem pela referida quilometragem); 
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CAPÍTULO VI: DO PERCURSO DO DESAFIO 

- O percurso do desafio será escolhido pelo participante, sendo que o mapa da 

atividade será enviado via (Strava, relógio ou aplicativo similar desde que comprove 

via imagem a quilometragem realizada) e deverá ser postado no endereço eletrônico 

(http:www.ticketagora.com.br) uma única vez ao final de desafio.  

- O trajeto a ser cumprido pode ser realizado em dias e horários de preferência do 

participante, no entanto somente dentro do prazo estipulado pelo desafio; 

- Não será permitido no desafio o uso de bicicletas motorizadas/elétricas ou similares; 

- Serão considerados todos os quilômetros pedalados ao ar livre, dentro do prazo, em 

locais e rotas de livre escolha do participante seja na terra ou asfalto. Não serão aceitas 

outras atividades como bicicletas ergométricas, rolos ou similares; 

- A participação é individual: recomendamos o distanciamento social. Deverão ser adotadas 

pelos participantes todas as medidas de segurança para evitar a propagação do 

Coronavírus; 

 

CAPÍTULO VII: PREMIAÇÃO 

- Os atletas que realizarem a inscrição do desafio dentro do prazo estipulado, terão direito a 

seguinte premiação conforme a escolha de cada atleta: 

Opção Prêmios 

1 Bandana ou Manguito + Cerificado 

2 Bandana + Manguito + Certificado 

3 Camisa Outubro Rosa + Bandana + Manguito + Certificado 

4 Camisa de Ciclista + Bandana + Manguito + Certificado 

 

- Os atletas que conseguirem realizar o desafio a que se propuseram dentro dos prazos 

estipulados pelo regulamento, participarão do sorteio de 7 Bicicletas, sendo 1 Bicicleta Aro 

26 exclusiva para Atletas que fizerem a inscrição opção 3 (Camisa Outubro Rosa + 

Bandana + Manguito + Certificado). As demais 6 bicicletas (Moutain Bike Aro 29), serão 

sorteadas entre Todos os participantes 

OBS: Para ter o direito da premiação acima, é necessário que o atleta conclua o desafio a 

que se propôs dentro do período de realização do evento; 

- A camiseta de ciclismo, bandana e manguito referente a opção de inscrição 1, 2 e 4 será 

retirada pessoalmente na empresa Jaclani Esportes na rua Avenida Rio Grande do Sul nº 

5033, na Cidade de Marechal Cândido Rondon. As cidades onde a Empresa Jaclani 



Esportes possui representante comercial (Toledo, Chopinzinho, Foz do Iguaçu) terão 

entregue suas camisetas com os referidos representantes; 

- A camiseta do Outubro Rosa, bandana e manguito referente a opção de inscrição 3 será 

retirada na Loja Marcelo Uniformes na rua Sete de Setembro número 825.  

- O certificado estará disponível no endereço eletrônico www.ticketagora.com.br e será de 

responsabilidade do participante a impressão do mesmo. 

- Nas cidades da Região próximas a Marechal Cândido Rondon, os participantes terão sua 

premiação entregue de forma facilitada; 

- Para as demais cidades as camisetas poderão ser enviadas pelo correio e terão o valor 

das despesas custeadas pelo participante; 

OBS: Os brindes que forem sorteados ficarão à disposição do ganhador para retirada. A 

organização não se responsabiliza pelo custo de entrega dos mesmos, ficando a cargo do 

ganhador o eventual custo pelo envio do mesmo.  

 

CAPÍTULO VIII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Os participantes devem reconhecer os riscos inerentes a modalidade do ciclismo. Os 

riscos podem ser advindos de vários fatores como: terreno, clima, ambientes, 

equipamentos técnicos, segurança pública, estado das vias entre outros. É importante o 

uso de equipamentos de segurança. 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. Trata-se de um desafio pessoal, facultativo, por adesão, com montagem de rotas e 

programação própria dos participantes, cabendo a esses a montagem de seu esquema de 

segurança e alimentação; 

- Dúvidas nas inscrições e resultados virtuais favor entre em contato com: 

sac@ticketagora.com.br ou telefone: (11) 3588-0326; 

- Será marcada uma Live ao vivo de lançamento e encerramento do desafio, onde as 

Bicicletas serão sorteadas. 

- Qualquer dúvida entrar em contato com Leandro (45-99962-4124) Rafael (99962-4494) ou  

Paulo (45-99916-1010). 
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