
REGULAMENTO 

 

1 – CIRCUITO PEDALANTO ITA (2018)  

Dia 19 de agosto de 2018 no domingo, iniciaremos em grande estilo com um pedal estruturado 
para qualquer um participar e curtir um dos melhores recantos de nossa cidade que, 
acreditem, até mesmo muitos Itaboraienses não conhecem. Teremos 2 níveis de pedais, o 
“Médio” com 40 km e o”Pesado” com 65 km com altimetria máxima de 900m. Com varias 
subidas e descidas, em sua maioria estradão, o circuito é veloz pra MTB e Super bacana para a 
prática do cicloturismo, para o registro de fotografias de paisagens e natureza que vão desde o 
tipo rural às montanhas que nos acompanha lado a lado em vários trechos. O ponto alto do 
circuito será a passagem pelo Parque Paleontológio de São José. 
 

2 – DATA / LOCAL  

19/08/2018 Itaboraí – RJ – Praça Marechal Floriano Peixoto. 
- O evento acontecerá em qualquer situação climática.  
 

3 – PROGRAMAÇÃO  

              18/08/2018 (Sábado) Entrega dos Kit’s 

Das 14:00 h às  19:00 h- Supermercado Supermarket em Itaboraí.  

 
              19/08/2018 (Domingo) 

06h às 8:00 – Confirmação da Inscrição e entrega dos kit´s  (Em frente a Prefeitura Municipal) 

06:30h – café da manhã (SINE, Antigo Colégio Leão XIII)  

08:30h – Inicio do Pedal (Em frente a Casa de Cultura)  

14:00 – Sorteios de brindes e 04 (quatro) bicicletas, sendo uma SCOTT ASPECT 2018, duas 

CALOI EXPLORE SPORT  e uma CALOI KALENA SPORT. 

 

4 – ESTRUTURA  

*Apoio durante o percurso;  

*Mecânico de Bike (para conserto simples);  

*Carro de apoio para os participantes;  

* 4 pontos de hidratação  durante o percurso;  

*Motos de apoio; 

*Ambulância(Prefeitura Municipal); 

*Viaturas da Guarda Municipal);  



*Ônibus de apoio.  

*Transporte para bikes. 

 

5 - INSCRIÇÃO  

Terão  modalidades(lotes); 

1º Lote: Valor R$ 70,00 (setenta reais) até o dia 20/07/18; 

2º Lote: Valor R$ 80,00 (oitenta reais) do dia 21/07 à 10/08/18; 

 

PERÍODO DA INSCRIÇÃO: ATÉ 10/08/2018. NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO APÓS ESTA DATA OU 
NO DIA DO EVENTO.  
 
•  O valor da inscrição dará ao participante o direito; 1 camisa de ciclismo do evento com 
patrocínio, medalha de participação, café da manha,  seguro contra acidentes, placas de 
identificação da inscrição numerada para bike, participação nos sorteios de brindes e 1 
pulseira de identificação do evento.  
 
•  Em caso de desistência de participação no evento, antes ou durante, não  será devolvido o 
valor da inscrição e também não será possível transferir  para outro participante. 
  
•  O Biker que tiver sua inscrição confirmada e não comparecer no dia do evento,  perdera o 
direito do kit, e ficara a disposição da comissão organizadora o seu destino. 
 
•  Cada participante no momento da inscrição terá um seguro de acidentes pessoais feito 
automaticamente pela organização.  
 
•  Em caso de cancelamento do evento por motivo de força maior ou qualquer  outro 
problema que desintegre a organização, os participantes inscritos serão comunicados pelo e-
mail de cadastro ou telefone informado na  inscrição. Assim sendo, uma nova data será 
estipulada pela organização.  
 
•  As inscrições serão feitas pela Internet através do website www. com.Ticketagora.com.br 
 
•  A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 
outra, em qualquer situação.  
 
•  Menores de idade: Os participantes menores de idade só poderão participar dos eventos 
acompanhados pelos pais.  
 

AO SE INSCREVER NESSE EVENTO, CADA PARTICIPANTE DECLARA TAMBÉM QUE:  

•  Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas no Regulamento;  

•  Só participará do evento o ciclista que estiver usando os equipamentos  básicos de 
segurança: capacete, oculos e luva;  
 



•  Até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer  outro esporte por 
motivos médicos;  
 
•  Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao trânsito 
normal de veículos, onde as leis de trânsito tem que  ser respeitadas;  
 
•  Está ciente de que é o único responsável pela a guarda de seu equipamento (bicicleta, 
acessórios, capacete, etc) durante todo o percurso  da trilha e nos ambientes da largada, 
chegada e pontos de apoio;  
 
•  É de responsabilidade do participante, possuir algum tipo de convênio  médico (para 
assistência/cobertura em caso de acidente). As equipes de saúde que apoiam o evento 
prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital 
mais próximo. A partir daí, termina a responsabilidade dos Organizadores do evento. Todas as  
despesas médicas correrão por conta do acidentado;  
 
•  Está ciente que estará cedendo todo o direito de imagem, sendo em fotografias ou vídeo, 
em todas as redes sociais, site, material de divulgação, peças publicitárias, sem qualquer ônus 
para a organização, presente ou futuro para divulgação dos nossos eventos. Este trabalho 
serão vinculados por tempo indeterminado pelo organizadores na divulgação dos próximos 
eventos. 
 
ADVERTÊNCIA  

Os participantes não inscritos (“Pipocas”) no evento não poderão acessar ou usufruir da 
estrutura oferecida pela Organização do evento.  
Além disso, ressalta-se que, caso necessitem de qualquer atendimento médico prestado pelas 
ambulâncias que acompanharão o percurso, serão integralmente  responsáveis pelo 
pagamento dos custos e honorários devidos pela prestação dos  serviços médicos, devendo ser 
ressarcidos à Organização do evento, sob pena de  serem demandados judicialmente.  
 

NÃO SERÃO PERMITIDAS:  

• Bicicletas elétricas;  

•  Bicicletas de asfalto ou urbanas;  

•  Bicicletas menores que aro 26;  

 

PIPOCAS E PARTICIPANTES  

O participante que for visto auxiliando um “Pipoca” com comida ou bebida dos pontos  de 
apoio dos atletas, montados pela Organização durante todo o percurso, poderá ter  sua 
pulseira pessoal cortada.  
 

6 - REGRAS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA  

•  Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto, devendo 
ser do modelo Mountain Bike.  



 
•  As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta em conformidade 
com os regulamentos da União Ciclística Internacional.  
 
•  Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue 
inadequado para a utilização no evento.  
 
•  Use sempre capacete; 
 
•  Pedale sempre em uma velocidade segura; 
  
•  Respeite as leis de transito;  
 
•  Procure pedalar sempre na companhia de alguém; 
  
•  Comunique seus familiares de que estará indo participar do evento; 
  
•  Leve sempre documentos, celular, R$ e alimentos;  
 
•  Tenha sempre um kit de reparos para bicicleta;  
 
•  Respeite seus limites, nossos carros de apoio estão a sua disposição; 
  
•  Use roupas especificas para ciclismo, lhe dará maior conforte e segurança;  
 
•  Verifique sempre seus equipamentos;  
 
•  Tenha sempre squeeze, garrafinhas ou caramanholas para água;  
 
•  Duvidas nos percurso, espere chegada de um guia do evento; 
  
•  Em caso de acidente, procure avisar o quanto antes algum guia do evento. Equipamento 
obrigatório: Capacete de ciclismo afivelado. Equipamentos proibidos:  
 
•  Não será permitida a utilização de bicicletas com clipe de guidão, nem bicicletas de ciclismo 
de estrada.  
 
•  Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus  patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a  equipamentos e/ou acessórios utilizados 
pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio 
de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas ou participantes venham a sofrer  
durante a participação neste evento;  
 
SEGURANÇA  

A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, veículos para prestação de 
assistência em caso de acidentes. Caso necessário o levaremos no pronto socorro para 
atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, 
mais próximo;  Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento, participando por livre e espontânea vontade, 
sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 



hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação no pedal, antes, durante e depois da mesma;  
 
7 - SUPORTE E APOIO  

O participante que desejar ter seu próprio carro de apoio, durante a etapa, deverá comunicar 
antecipadamente a organização. Assim sendo, este veículo deverá se manter sempre atrás do 
carro de apoio do evento.  
 
A organização colocará um veículo de apoio para recolher eventuais desistentes, pontos de 
apoio para hidratação e um mecânico de bike para efetuar pequenos reparos.  
 
8 – DA ORGANIZAÇÃO  

O Circuito Pedalando Ita é um passeio ciclístico organizado pelos ciclistas de itaboraí.  
 
OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO:  

•  A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições  deste regulamento e 
justificar as alterações quando cabíveis. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento 
por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior 
sem aviso prévio aos participantes.  
 
•  Alteração no percurso: Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a 
organização poderá adiar a prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo cancelar algum 
trecho. Devendo então transmitir aos participantes as alterações adotadas. 
  
•  Participação: Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos 
de acordo com o presente regulamento;  
 
•  Os atletas menores de 18 anos só poderão participar do pedal com autorização por escrito 
dos pais ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 
documento de identidade que será retido pela organização no ato da inscrição;  
 
•  A responsabilidade do Organizador se limita exclusivamente a prover os meios básicos para 
a realização do evento e apoio aos participantes, não cabendo a ele, individual ou 
coletivamente, nenhuma responsabilidade legal sobre acidentes, ocorrências imprevistas e 
ações não programadas, isentando-o também de qualquer tipo de indenização ou ação civil ou 
criminal. Tal acordo foi aceito voluntariamente pelo participante no ato de confirmação e 
pagamento da inscrição.  
 

9 - REGRAS DURANTE O EVENTO  

•  Haverá apoio da equipe de ciclista de Itaboraí durante todo o percurso, os participantes não 
deverão ultrapassar o Líder do Passeio, evitando atrasos na programação.  
 
•  Carros de apoio para os participantes acompanharão todo o trajeto, sendo o suporte de 
apoio.  
•  Pontos de Hidratação estarão disponíveis durante o percurso;  
 



•  Aconselhamos que todos os participantes levem água, dinheiro, celular e também material 
de reparo para pneus e ferramentas.  
 
•  É obrigatório o uso de equipamento de segurança. 
  
•  Respeite sempre os companheiros, manobras desleais contra outro ciclista, tumultuar o 
trabalho da organização e desrespeitar os organizadores resultará em suspensão do mesmo 
em nossos eventos.  
 
•  É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e 
cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que trabalham no evento 
prestarão somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um hospital, onde 
o mesmo tenha um convênio.  
 
•  Zelar pela boa imagem do MTB bike e ciclismo.  
 
•  Zelar pela preservação da natureza. Solicitamos aos ciclistas que não sujem e nem deixem 
sujos o local do evento, principalmente o circuito.  
 
•  A Organização, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos e danos 
de equipamentos ou por qualquer traumatismo ou lesões em ciclistas e assistentes causados 
por acidentes.  
 
•  Direito de Imagem: Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente 
aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos ao pedal, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.  
 
• A organização do evento bem como seus apoiadores e patrocinadores, não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante, a terceiros ou outros 
participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;  
 
•  As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
 
10 - PRESCRIÇÕES FINAIS 

O Evento “Circuito Pedalando Ita” é um passeio ciclístico mas exige um mínimo de preparo 
físico e não é indicado para pessoas que farão o primeiro pedal, devido a sua extensão de 
aproximadamente 65km.  
 
A participação de forma aventureira, sem a mínima preparação redundará em sofrimento 
pessoal, podendo acarretar graves consequências físicas e psicológicas ao ciclista inscrito. A 
organização do evento estimula os participantes que nunca realizaram um percurso de longa 
distância, a experimentarem essa possibilidade, oferecendo o apoio logístico e de segurança 
devidos. Contudo, espera que todos os participantes façam uma autocrítica de suas reais 
possibilidades antes de realizarem suas inscrições.  
 
A organização não se responsabilizará por nenhum tipo de suporte ou apoio aos participantes 
que não estejam regularmente inscritos ou não identificados durante o percurso. Todos os 
participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participar do evento, 



pois a Organização não se responsabilizará pela sua saúde e integridade física. A organização 
do evento colocará à disposição dos ciclistas, para qualquer tipo de emergência, serviço de 
atendimento e remoção para o hospital da rede pública mais próximo do local do evento. 
Contudo, o ciclista poderá se decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a 
Organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência, até seu 
atendimento médico.  
 
Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e 
apoiadores, de qualquer valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados 
pelos participantes no evento, independente do motivo, tampouco por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízos que porventura os participantes venham a sofrer por sua participação 
no evento.  
 
Todos os participantes aceitam e concordam em ceder o uso de suas imagens, sons de suas 
vozes e de seus nomes em fotos, jornais, revistas, internet, filmes, rádios, televisão e anúncios 
informativos, promocionais ou publicitários, relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus 
aos Organizadores do evento. Poderá a Organização do evento, suspender ou mudar o 
percurso do evento por questões de segurança pública, manifestações políticas, vandalismo ou 
outro motivo de força maior sem aviso prévio aos participantes, assim como alterar esse 
Regulamento. Recomenda-se a leitura do regulamento deste evento.  
 


