
  
 

 

REGULAMENTO DESAFIO DAS MONTANHAS CHAPECÓ 

 

ORGANIZADOR MTB TRANCA ESTRADA 

 

Organizado por amigos o MTB Tranca Estrada é um grupo de ciclistas que desde 2014 vem 

desbravando percursos inéditos. O objetivo do grupo é se desafiar e encorajar o ciclismo em 

Chapecó e na região oeste de Santa Catarina.  

Hoje além de promover passeios entre amigos e familiares o MTB Tranca Estrada realiza o 

maior evento de Moutain Bike (MTB) da região o “Desafio das Montanhas Chapecó” que já 

está em sua terceira edição. A missão do grupo é motivar as pessoas a compartilharem 

momentos em meio a natureza, criar desafios e realizar eventos de interação para atletas e 

suas famílias.  

 

SOBRE O EVENTO 

 

Acreditando na potencialidade da região Oeste para a realização de eventos de Moutain Bike 

(MTB), em 2018 o grupo MTB Tranca Estrada promoveu o 1º Desafio das Montanhas de 

Chapecó. As belas paisagens, trajetos únicos e montanhas originais encantou os participantes 

e a repercussão foi um sucesso. Em 2019 o evento se consolidou com a participação de 175 

ciclista da região e países vizinhos. Já em 2020, com a pandemia o evento foi suspenso sendo 

retomado em 2021 com um pré-lançamento do 3º Desafio das Montanhas 2022, com a 

participação de 200 ciclistas que vivenciaram um passeio incrível e o envolvimento de mais de 

300 pessoas que prestigiaram um encontro entre amigos ciclistas e seus familiares. 

 

O 3º DESAFIO DAS MONTANHAS CHAPECÓ realizar-se-á no Parque das Montanhas (Estância 

das águas), no interior do Município de Chapecó/SC, no dia 08/10/2022 e 09/10/2022 com 

recepção dos participantes a partir das 14:30h do dia 08 sábado, haverá o horário de largada 

está previsto para as 8h00min do dia 09 no domingo. O almoço será servido a partir das 

12h30min. O local do evento conta com estrutura para acampamento, com banheiros e 

chuveiros. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Cada inscrição dá direito a um kit com pulseira de identificação, brindes dos patrocinadores 

(Númberplay, gel, barra, meia, acesso livre às piscinas e área de camping, arena show banda e 

dj), seguro do atleta, café da manhã, água e alimentação nos pontos de hidratação. A inscrição 



será realizada no site https://windfit.app O período de inscrição será definido pela comissão 

organizadora e será disponibilizado na plataforma da https://windfit.app  

 

Valor da inscrição: 

 

R$ 130,00 (Cento e trinta reais) no 1° lote qualquer categoria, por um período de 15 dias 

contado a partir da abertura das inscrições, após esse prazo R$150,00 (Cento e cinquenta 

reais) por um período de mais 15 dias, encerrando este prazo passa a R$180,00 (Cento e 

oitenta reais) até o encerramento das inscrições. É de inteira responsabilidade do participante 

informar corretamente os seus dados pessoais no momento que for realizar o primeiro acesso 

no site https://windfit.app especialmente da data de nascimento – que é requisito, 

Indispensável para verificar sua a capacidade civil. 

 

OBS: Evento com ação social, na retirada de KIT o atleta deverá doar 01kg (Um quilo) de 

alimento não perecível, caso o atleta esqueça será cobrado à contribuição mínima de R$10,00 

(Dez reais). Caso não houver esta contribuição o atleta não retira o kit. 

 

DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

 

O participante que desejar não mais participar do evento, poderá solicitar o cancelamento da 

sua inscrição impreterivelmente até o dia 09/09/2022, entrando no link da plataforma 

https://windfit.app/ (minhas inscrições – selecionar o evento – mais detalhes – cancelar 

inscrição), com direito de restituição de 80% (oitenta por cento) do valor da sua inscrição.  

 

DOS PERCURSOS 

 

O roteiro dos percursos passará por todos os tipos de vias, como estradas de terra, trilhas 

naturais, propriedades particulares e estradas pavimentadas, exigindo total atenção dos 

atletas prevalecendo as leis de trânsito quando em vias públicas. 

A organização do evento poderá alterar o percurso dos percursos, sem aviso prévio, por 

questões de segurança ou de força maior (chuva, barro, obstrução de trajeto, problemas na 

via). 

 

O participante, no ato da realização da sua inscrição, deverá escolher a sua categoria, que 

definirá o seu percurso disponível, sendo eles: 

Valente 30 km – Elevação 600 m 

Bruto 50 km – Elevação 1300 m 

Rei da Montanha 75 km - Elevação 2100 m 

 

DOS PONTOS DE APOIO 

 

Nos trajetos teremos pontos de apoio com água, refrigerante, comidas e frutas. Em um dos 

pontos de apoio, a ser definido pela comissão organizadora, será disponibilizado chopp para os 

participantes.  

 

 

 

 

https://windfit.app/
https://windfit.app/
https://windfit.app/


DA SEGURANÇA 

 

Em caso de emergência, o participante deverá avisar aos outros participantes ou o ponto de 

apoio mais próximo para que o resgate seja acionado. O participante deverá atender às 

sinalizações durante todo o trajeto. Participantes que não estiverem oficialmente inscritos no 

evento não terão direito a nenhuma estrutura oferecida pelos organizadores (hidratação, 

socorro médico e outros serviços).  

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Todos os inscritos recebem medalha de participação. Atletas do rei da montanha competem 

pelos três primeiros lugares da categoria, que premiará com troféu 1° 2° e 3°. Os três primeiros 

gerais "Seguimento Strava" automaticamente passam para a premiação geral. Premiação, 

Camisa JERSEY REI e RAINHA DA MONTANHA, troféu e mais R$250,00 (Duzentos e cinquenta) 

para o primeiro e a primeira colocada, para o 2° colocado masculino e feminino troféu e mais 

R$150,00 (Cento e cinquenta reais) e para o 3° colocado masculino e feminino, troféu e mais 

R$100,00 (Cem Reais). A entrega das premiações acontecerá a partir das 14h, na Arena das 

Montanhas. OBS: horário pode ser alterada pela comissão caso tenha necessidade. 

 

DOS EQUIPAMENTOS 

 

É obrigatório o uso de capacete, sem o qual não será permitida a participação no evento, bem 

como sugere-se que o participante realize com antecedência a verificação dos freios e os 

demais componentes da sua bicicleta. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Estou me inscrevendo como participante do 3° Desafio das Montanhas Chapecó por livre e 

espontânea vontade, assumindo livremente todos os riscos conhecidos ou não, 

responsabilizando-me integralmente pela minha participação. Declaro estar em plenas 

condições físicas e psicológicas e apto a participar do evento esportivo, isentando os 

organizadores do mesmo de qualquer responsabilidade referente à minha participação. 

Informo que possuo equipamento de segurança (capacete), sem o qual a minha participação 

será proibida, bem como ficará sob minha responsabilidade realizar a revisão do(s) meu(s) 

equipamento(s), especialmente dos freios da bicicleta, a fim de garantir a minha segurança e 

dos demais participantes do evento. Por se tratar em passeio em área rural, trilhas e na cidade 

estou ciente do tráfego de veículos motorizados, animais e pessoas. Sei que vou encontrar 

dificuldades no passeio, tais como buracos, cascalhos, além de outros obstáculos onde minha 

falta de condicionamento físico e técnico possa criar problemas. Autorizo, incondicionalmente, 

a divulgação da minha imagem, para fins de divulgação do evento, em quaisquer meios de 

comunicação, sem geração de nenhum tipo de responsabilização, civil e/ou penalmente, à 

Instituição Organizadora, patrocinadores ou imprensa, dentro outros. Isento assim, a 

organização e patrocinadores de quaisquer riscos que eu tenha, ocasionalmente, sido exposto 

enquanto participante. Tendo em vista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes 

fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, 

apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades. 

Após ter lido este termo, estou concordando integralmente com as condições de participação 



neste evento e declaro estar ciente de minhas capacidades físicas, decidindo participar dela e 

excluindo meu direito de reclamante em quaisquer aspectos do evento. 

 

DO SEGURO DO ATLETA 

 

Os inscritos, desde que efetuem o pagamento do valor da inscrição no prazo fixado, terão 

direito ao seguro do atleta, que traz as seguintes coberturas e importâncias asseguradas:  

a) morte acidental – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);  

b) invalidez por acidente – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e  

c) despesas médicas-hospitalares: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Havendo 

divergência de valores entre os documentos Regulamento e a Apólice de Seguro, os dispostos 

neste último documento prevalecem. Tendo em vista que a contratação do seguro será 

realizada logo após o encerramento do período de inscrições, uma vez que o valor do prêmio é 

definido pelo número de inscritos, a apólice do seguro será disponibilizada no site 

https://windfit.app  tão logo a seguradora disponibilizá-la. Ocorrendo qualquer incidente no 

dia do evento, as autoridades locais, notadamente o corpo de bombeiros, serão acionadas 

para prestarem atendimento ao participante, o qual, dependendo da gravidade, poderá ser 

deslocado até o Hospital Regional do Oeste – Unidade Pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos ou deixados sob a 

responsabilidade dos integrantes do MTB Tranca Estrada ou qualquer outra pessoa 

relacionada ao evento, ou que venha a perder ou danificar durante o trajeto. A organização do 

evento bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou 

danos causados pelo atleta inscrito, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de 

única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 
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