
DA PARTICIPAÇÃO 

 

- Poderão participar do Pedal Desafio Expo Rondon qualquer pessoa que esteja capaz de 

concluir o percurso a que se 

propôs a fazer; 

- Poderão participar do pedal atletas acima de 12 anos de idade, sendo que o responsável deve 

assinar o termo de compromisso (termo de autorização para participação de menores de 18 

anos) solicitar termo pelo fone whatsapp 45 99981 0139, assinar e reenviar via whatsapp e 

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

percurso. 

 

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 21 de junho até o dia 22 de julho de 2022; 

- Os 400 primeiros atletas a se inscrever no desafio, terão direito a uma medalha de 

participação que será entregue ao final do percurso 

- Serão 500 inscrições, porem somente os 400 primeiros terão direito a medalhas; 

- As inscrições terão valor único de R$ 30,00 

- O desafio será realizado do dia 23 de julho de 2022 

 

DO PERCURSO 

 

- Serão dois percursos do desafio. 

Sendo o maior de 62 km com alusivos aos 62 anos do município de Marechal Cândido Rondon 

e outro menor com 29 km 

- A saída e chegada serão na AACC (associação atlética cultural copagril) 

- O percurso se dará principalmente por estradas rurais, com alguns trechos em asfalto e 

pedras irregulares 

- Em caso de chuvas, o evento será mantido, porem com um percurso menor e único, 

principalmente em asfaltos  

- Teremos carro de apoio e pontos de apoio com agua e frutas durante o percurso 

 

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.  

- Dúvidas nas inscrições favor entre em contato com fone whatsapp 45 99981 0139 


