
REGULAMENTO 2021

1 – DA ORGANIZAÇÃO

1.1 - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o 2º Desafio Pedal Caxias - 2021,

evento organizado para público caxiense adepto ao ciclismo e que visa incentivar a prática do pedal turístico

em Caxias do Sul.

1.2 - O 2º Desafio Pedal Caxias - 2021 é organizado pela Prefeitura de Caxias do Sul através da

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e pela UNICCA – União dos Ciclistas Caxienses.

2 – DOS OBJETIVOS

● Promover, através da prática do ciclismo, o turismo da cidade;

● Facilitar a escolha do destino, apresentando diversas opções e orientações necessárias para uma

boa prática esportiva;

● Promover o bem-estar social e a qualidade de vida dos participantes através da modalidade; e

● Incentivar o uso de bicicletas, reduzindo a utilização de veículos automotores e promovendo a saúde.

3 – DA COORDENAÇÃO



3.1 - A Coordenação Geral do 2º Desafio Pedal Caxias - 2021, tem como membros integrantes da

Secretaria de Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul e UNICCA - União dos Ciclistas Caxienses, a

mesma tem como competência, coordenar, organizar e tomar todas as providências de ordem técnica e

administrativa para a realização do evento, podendo emitir circulares e atos administrativos que farão parte

deste regulamento.

4 – SOBRE O DESAFIO

4.1 - O 2º Desafio Pedal Caxias terá seu início às 00h00 do dia 30 de outubro de 2021, devendo ser

cumprido até as 23h59 do dia 12 de dezembro de 2021, nos diversos pontos turísticos/destinos

determinados pela Coordenação do Evento. O trajeto, horário e as distâncias a serem realizadas até o local

dos destinos visitados será de livre escolha do participante.

4.2 - O 2º Desafio Pedal Caxias consiste em desafiar os participantes a visitar e conhecer diferentes

pontos turísticos da cidade. Os destinos estão classificados pelos níveis iniciante, intermediário e avançado,

baseados nas informações de distância do centro da cidade, altimetria e rotas, entretanto qualquer

participante pode visitar e registrar qualquer nível. Esta subdivisão serve apenas como orientação para

escolha dos roteiros conforme habilidade e experiência de cada ciclista.

4.3 - O participante poderá visitar quantos e quais destinos desejar no mesmo dia. Ao final de cada

pedal, deverá registrá-lo e submeter as informações para aprovação na plataforma do evento, podendo ser

acessado pelo link:https://windfit.app/event/95119966223 , clicando no botão “Submeter Atividade”.

4.4 - Ao finalizar o Desafio o participante poderá optar por uma das seguintes maneiras para

submeter sua atividade: Logando com sua conta do Strava e escolhendo a atividade a ser submetida.

Fazendo upload do arquivo (fit) da atividade. Realizando o upload de uma foto contendo provas da execução

da atividade, exibindo distância, elevação e tempo decorrido. (Ex: Print do seu aplicativo de registro de

atividade). Juntamente com o envio da atividade será necessário também realizar o upload das fotos tiradas

nos pontos turísticos de acordo com cada categoria. Deve estar visível nas fotos dos pontos turísticos a

localização e a placa de identificação da bicicleta. As revisões das atividades submetidas serão realizadas

periodicamente. O resultado final será divulgado após a apuração de todos os registros até o dia e serão

divulgados na própria página do evento.

4.5 - A data e horário limite para registros dos pedais e destinos visitados, será às 23h59 do dia

12/12/2021 através do link: https://windfit.app/event/95119966223

5 – DA PARTICIPAÇÃO

5.1 - A idade mínima para participar do Desafio Pedal Caxias será de 14 anos (nascidos em 2007 e

anos anteriores). Os participantes menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável

durante a realização dos desafios.

Obs: Será exigido no ato da retirada do kit a assinatura de termo de autorização para menor, para
tanto, é imprescindível quando houver participação de menor que o responsável pelo mesmo, faça a
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retirada do kit.

6 – DAS INSCRIÇÕES

6.1 - PERÍODO: Início 21/09 e término 14/10. Período de inscrições (1º lote) 21/09 a 30/09. Período

de inscrições (2º lote) 01/10 a 14/10.

6.2 - Não haverá limite de vagas
6.3 - As inscrições serão realizadas através do link: https://windfit.app/event/95119966223

6.4 - As inscrições serão realizadas apenas pelo site Windfit com pagamento por boleto ou cartão de

crédito.

6.5 - A inscrição é pessoal e intransferível

6.6 - DOS VALORES DAS INSCRIÇÕES
6.6.1 - O valor da inscrição será de R$45,00 (por atleta, no 1º lote: 21/09 a 30/09), o valor de

R$55,00 (por atleta, no 2º lote: 01/10 a 14/10).

6.6.2 Os sócios da UNICCA com situação regularizada terão desconto de 20% até o primeiro lote.

Após esta data, todas as inscrições terão valor convencional conforme lote. A comprovação será feita na

retirada do Kit.

6.6.3 Pessoas com 60 anos ou mais pagarão 50% do valor no primeiro lote (o desconto será gerado

automaticamente no final do processo de pagamento).

6.6.4 Não haverá devolução do pagamento da inscrição em hipótese alguma.

7 – CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO

7.1 - Todos(as) os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da

corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar do

Desafio. A equipe organizadora não se responsabilizará pela saúde física dos atletas.

7.2 - O atleta é responsável pela decisão de participar do desafio, avaliando sua condição física,

desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do evento.

7.3 - A equipe organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas,

despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no evento.

7.4 - Ao participar deste evento, o atleta aceita e concorda com o presente Regulamento, assume total

responsabilidade sobre sua participação.

8 - DA RETIRADA DOS KITS

8.1 - O Kit do Desafio será entregue a partir do dia 29/10 (sexta), durante o horário de atendimento

das lojas apoiadoras. Será enviado um e-mail para o participante, após o término das inscrições, informando

o local e horário de retirada do seu kit.

IMPORTANTE: Só serão aceitas submissões das informações de participantes devidamente
identificados pela placa alusiva ao evento afixada na bicicleta.
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8.2 - Para retirada dos Kits, o atleta deverá apresentar seu documento de identidade ou o

comprovante de pagamento. Caso seja retirado por terceiros, deverá ser apresentado o documento de

identidade da pessoa autorizada e o comprovante de pagamento.

8.3 - É solicitado aos participantes inscritos que entreguem, de forma espontânea, no momento da

retirada do kit, 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL. Todos os alimentos arrecadados serão entregues ao

BANCO DE ALIMENTOS DE CAXIAS DO SUL, que, por sua vez, fará a melhor destinação possível.

8.4 - O kit do desafio é composto por plaquinha de guidão, presilhas para as plaquinhas, manguitos

OU uma bandana tubular, mapa raspável, biscoito Orquídea, frasco de álcool gel Unimed e medalha

(esta será entregue somente ao final do desafio para os ciclistas inscritos que visitarem e
submeterem ao menos um destino).
Os participantes que desejarem uma camiseta de ciclismo, manguitos ou bandana tubular, alusivas ao

evento, devem efetivar a encomenda e compra diretamente com fornecedor: Pakuá Sport WhatsApp
(54) 91013883 https://api.whatsapp.com/send?phone=555491013883

9 - DA PREMIAÇÃO

9.1 - BRINDES PARA PARTICIPANTES QUE CONSEGUIREM COMPLETAR OS SEGUINTES

DESAFIOS:

● Maior quilometragem realizada na soma de todos os desafios nos naipes masculino e feminino

● Maior quilometragem de pedal em um único dia nos naipes masculino e feminino

● Maior número de destinos visitados nos naipes masculino e feminino

● Para cada um dos destinos propostos será sorteado no mínimo um brinde entre todos os

participantes que visitarem e submeterem as suas informações do seu pedal comprovando a visita ao

local.

● Brinde para a foto mais curtida. As quatro fotos com maior número de curtidas serão submetidas a

uma votação no Instagram do evento, a foto mais votada levará o brinde. Para participar, é

necessário postar uma foto no Instagram, seguir o perfil @desafiopedalcaxias e colocar a hashtag:

https://api.whatsapp.com/send?phone=555491013883


#DESAFIOPEDALCAXIAS2021 - IMPORTANTE: Somente participarão da votação as quatro fotos

com maior número de curtidas que cumprirem todos requisitos.

Obs: A descrição dos brindes doados e que serão sorteados ao final do evento pode ser acessada no link:

https://windfit.app/event/95119966223

9.2 - MEDALHAS E TROFÉUS:
9.2.1 - Receberão medalhas os atletas que visitarem e registrarem ao menos um destino.

9.2.2 - Será premiada com um troféu, a MAIOR equipe. O critério utilizado será o grupo de pedal com

o maior número de participantes concluintes de ao menos um destino.

9.2.3 - Receberão troféus os participantes com maior quilometragem realizada na soma de todos os

desafios nos naipes masculino e feminino

Obs.: A entrega da premiação será realizada na SMEL, em momento oportuno ou nas lojas dos

apoiadores.

10 - DOS DESTINOS
INICIANTE/FÁCIL MODERADO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO/DIFÍCIL

VINHOS ZANROSSO ÁGUA AZUL MEMORIAL BERTUSSI

COOPERATIVA FORQUETA GRUTÃO ECO PARQUE PALANQUINHOS

JARDIM BOTÂNICO E PARQUE DAS
ARAUCÁRIAS

CASCATA SANTA BÁRBARA PONTE DOS KORFF

MUSEU CASA ZINANI GRUTA DE CONCEIÇÃO CASCATA MOLIN

ROCCA CACHOEIRA DO ARROIO BELLO
-

TOCA DOS BUGRES

IGREJA Nª Sª DAS NEVES CASAS BONETT PONTE DO RAPOSO

VENTURIN UVAS FINAS GRUTA Nª Sª DE LOURDES PETRONIUS GARTEN

CASTELO LACAVE VINHOS DON SEVERINO RAMPA SUL

CANTINA TONET WINE BIER GARDEN CAMINHOS DO MORANGO

VINÍCOLA DE MORI TERROIR 29 / CASA ONZI CAPELA DE Sº ANTÔNIO

LAGOA DO RIZZO QUINTA DON BONIFÁCIO
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RÉPLICAS NA FESTA DA UVA BARLAVENTO

JESUS DO 3º MILÊNIO PAVOS BRASSARIA

CASA DE PEDRA MEU GALPÃO

MONUMENTO AO IMIGRANTE SANTUÁRIO PE. JOÃO SCHIAVO

CAXIAS  NAVEGAR CAXIAS GOLF CLUB

PARQUE CINQUENTENÁRIO IGREJA DE Sª JUSTINA

PARQUE DOS MACAQUINHOS

As orientações, fotos e dicas de cada destino podem ser encontradas no site do evento através do link:

https://windfit.app/event/95119966223

11 - POSTAGEM DOS PEDAIS E CONTROLES DE PARTICIPAÇÃO

11.1 - A submissão das informações dos pedais realizados deverão ser feitos na plataforma:
https://windfit.app/event/95119966223 e somente poderão ser postadas dentro do período de
realização do evento (30/10 a 12/12 até às 23h59min).

11.2 - As submissões das informações dos pedais poderão ser realizadas de três formas:
A- Logando com sua conta do Strava e escolhendo a atividade a ser submetida.

B- Fazendo upload do arquivo (fit) da atividade.

C- Realizando o upload de uma foto contendo provas da execução da atividade, exibindo distância,

elevação e tempo decorrido. (Ex: Print do seu aplicativo de registro de atividade).

Juntamente com o envio da atividade será necessário também realizar o upload das fotos tiradas nos

pontos turísticos de acordo com cada categoria. Deve estar visível nas fotos dos pontos turísticos a

localização e a placa de identificação da bicicleta.

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Os participantes são integralmente responsáveis por toda e qualquer despesa que venham a ter

para participar do Desafio Pedal Caxias, tais como, transporte, hospedagem, alimentação, antes,

durante e depois do evento.

12.2 - Ao inscrever-se para participar, nos termos deste regulamento, o participante estará

automaticamente autorizando a realizadora e os organizadores, de modo gratuito, definitivo e

irrevogável o uso de seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou
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internet, para fins de divulgação do Desafio Pedal Caxias.

12.3 - As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de

pagamento de qualquer quantia por parte das realizadoras.

12.4 - A coordenação do evento reserva-se o direito de recusar a inscrição de qualquer pessoa que

não atenda ao disposto no presente regulamento.

12.5- Pelo simples ato de inscrição nos termos do presente regulamento, o participante ainda

autoriza, reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos

por meio da ficha de inscrição, passam a ser de propriedade da realizadora e dos organizadores, que

poderão utilizá-los para os fins necessários à adequada realização do Desafio Pedal Caxias, sem que

qualquer valor seja devido ao participante.

12.6 - O participante declara estar gozando de perfeitas condições de saúde para participar deste

desafio, reconhece e aceita expressamente que a realizadora e os organizadores não poderão ser

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação no Desafio Pedal Caxias.

12.7 - A realizadora e os organizadores não se responsabilizam pela perda ou extravio de quaisquer

bens dos participantes antes, durante ou após a realização do Desafio Pedal Caxias.

12.8 - O presente regulamento ou o evento Desafio Pedal Caxias 2021 poderá ser alterado, suspenso

ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja

fora do controle da realizadora e dos organizadores, e que comprometa a realização de forma a

impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejada.

12.9 - Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o Desafio Pedal Caxias, os participantes poderão

entrar em contato pelos telefones (54)3901.1253 ou (54)3901.1265 (SMEL), pelo Whatsapp

(54)984188476 ou pelo email: desafiopedalcaxias@gmail.com.
12.10 - Este regulamento poderá ser alterado pela coordenação do evento, se assim julgar necessário,

sendo que estas alterações serão divulgadas através do site do evento.

12.11 - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas

e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora.

12.12 - A participação no Desafio Pedal Caxias implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens

deste regulamento.

12.13 - O evento será realizado sob qualquer condição climática.



APOIO:


