
 

3ª Cicloturismo – Suinofest 

Encantado/RS 

 

 

 

 

 

3ª EDIÇÃO: CICLOTURISMO 

 

DATA DO EVENTO: 12 DE JUNHO DE 2016 

 

 

 

 

 

Dia 12/06 

Percurso Curto, Médio e Longo 

Concentração: Parque João Batista Marchese – Encantado/RS   

A partir das 7h30min 

Início do Pedal: 8h45min 

 

 

 

 



 

ESTRUTURA DO EVENTO 

 

 Carro de apoio, sempre atrás do último participante;  

 Pontos de lanche e suco durante o percurso; 

 Pontos com frutas;  

 Pontos de hidratação no percurso com água; 

 Ponto com ambulância.  

 

 

INSCRIÇÕES 

 

 Opção 1 - R$ 25,00 – Inscrição antecipada, com café, sem almoço. 

 Opção 2 - R$ 30,00 – Inscrição no dia do evento, com café, sem 

almoço. 

 

Obs.: o almoço será separado.

 

 

PERCURSO 

 Curto – 20 km 

 Médio – 45 km 

 Longo – 65 km



 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

1 – O 3º Cicloturismo é aberto aos participantes de ambos os sexos. A 

participação de menores de idade é permitida, desde que tenham 

acompanhamento e autorização dos responsáveis. 

 

2 – Durante as etapas, as estradas, ruas e trilhas do circuito não estarão 

fechadas ao trânsito de veículos, cuidado! 

 

3 – Obrigatório uso de capacete e preenchimento do termo de 

responsabilidade e isenção. 

 

4 – 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. 

 

5 – 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. 

 

6 – Zelar pela boa imagem do mountain bike e ciclismo. 

 



7 – Zelar pela preservação da natureza. Solicitamos aos ciclistas que não 

sujem e nem deixem sujos o local do evento, principalmente o 

cicloturismo. 

 

8 – 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. 

 

9 – Em caso de desistência de participação no evento, antes ou durante, 

não será devolvido o valor da inscrição e também não será possível 

transferir o valor para outro evento. 

 

10 – O evento acontecerá em qualquer situação climática. 

 

11 – 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 vassoura do evento. 

 

12 – 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. Assim sendo, uma nova data será estipulada pela 

organização. 

 

Inscreva-se! 

Em caso   de   dúvidas   em   inscrições   comunique     pelo   e-mail: 

aeci.encantado@gmail.com 

mailto:aeci.encantado@gmail.com

