PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
Estado de Minas Gerais / C.N.P.J. 16.781.346/0001-04
Rua Padre Abel, 332 – Centro - CEP 37.925-000 - Tel.: (37) 3371-9200

REGULAMENTO OFICIAL
O EVENTO “1º PEDALA PIUMHI” É REGIDO POR ESTE REGULAMENTO PARTICULAR.

Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:
a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele.
b) Participa do 1º Pedala Piumhi, por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus sucessores,
isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer
responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam
advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.
c) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde
perfeita e de haver treinado adequadamente para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi
impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso
abusivo de bebidas alcoólicas.
d) Assume com todas as despesas de participação, alimentação, assistência médica e quaisquer
outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou
depois do mesmo.
e) Está ciente que a competição se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito
normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer
valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento.
f) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios,
capacete e outros...) durante toda a prova.
g) Está ciente que a participação de qualquer atleta é necessária o preenchimento da ficha de
inscrição e do termo de responsabilidade. Lembrando que a inscrição é gratuita para qualquer atleta
da cidade de Piumhi, que queira participar.
h) Está ciente da penalização (desclassificação) em caso de descumprir as regras ou tentar forjar
documentos de comprovação da distância percorrida.
i) Está ciente que a Medalha do 1º Pedala Piumhi, é um prêmio especial para os 5 primeiros colocados
de cada categoria que, comprovadamente, completarem seus respectivos trajetos, dentro dos
períodos estipulados pela Organização.
j) Quanto aos modelos de bike para a competição, serão permitidos todas, desde speed a MTB que
necessita de tração humana. As bikes elétricas e com motores não serão permitidas.
k) Todos os atletas participantes, deverão doar um quilo de alimento não perecível, que serão
repassadas as entidades filantrópicas da cidade de Piumhi.
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l) É obrigatório, os atletas participantes fazer parte do Clube (grupo PEDALA PIUMHI) no strava. Para
que a equipe organizadora possa acompanhar todos os participantes.
k) No caso de algum acontecimento que não esteja previsto no regulamento, a equipe organizadora
terá total autonomia para decidir sobre os casos.
DATA DE INSCRIÇÃO: 05 A 14 DE MAIO DE 2021
INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 15 A 21 DE MAIO DE 2021
RESULTADO DA COMPETIÇÃO: 27 DE MAIO DE 2021
LOCAL: PIUMHI-MG E REGIÃO
O evento é realizado nas ruas da cidade, estradas de terra, estradas de asfalto e trilhas naturais
“single tracks”, travessia de riachos, matas fechadas, pedras e raízes. Ambos os trajetos poderão
transitar em áreas públicas e particulares.
Serão realizados 8 categorias no “1º PEDALA PIUMHI” com os percursos mínimos diários de 3km,
7km, 12km, 15km e 20km e 30km, serão 7 dias de competição. (validando 5 treinos no período)
MODALIDADE:
A competição de ciclismo, será dividida por categorias masculino e feminino.
CATEGORIA MASCULINO:
CATEGORIA

PARTICIPANTES

PRIME
Meninos
INICIANTE
Adolescentes
INTERMEDIÁRIO Adolescentes
AVANÇADO 1
Adulto
AVANÇADO 2
Adultos
AVANÇADO 3
Adultos
MASTER
Adultos
ELITE
Adultos
CATEGORIA FEMININO:

IDADE
08 a 11 anos (2010/11/12/13)
12 a 15 anos (2009/08/07/06)
Sub-17 (2004/2005)
Sub-20 (2001/2002/2003)
Sub-35 (1986 a 2000)
Sub-45 ( 1976 a 1985)
Acima de 46 anos (1975 p/ cima)
Livre (+ de 18 anos)

CATEGORIA

PARTICIPANTES

IDADE

PRIME
INICIANTE
INTERMEDIÁRIO
AVANÇADO 1
AVANÇADO 2
AVANÇADO 3
MASTER
ELITE

Meninas
Adolescentes
Adolescentes
Adultas
Adultas
Adultas
Adultas
Adultas

08 a 11 anos (2010/11/12/13)
12 a 15 anos (2009/08/07/06)
Sub-17 (2004/2005)
Sub-20 (2001/2002/2003)
Sub-35 (1986 a 2000)
Sub-45 ( 1976 a 1985)
Acima de 46 anos (1975 p/ cima)
Livre (+ de 18 anos)

DISTÂNCIA
MÍNIMA
3 km
7 km
12 km
20 km
20 km
20 km
15 km
30 km

MARCADOR

DISTÂNCIA
MÍNIMA
3 km
7 km
12 km
20 km
20 km
20 km
15 km
30 km

MARCADOR

Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
Strava

Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
Strava
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SOBRE AS VALIDAÇÕES DAS DISTÂNCIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na categoria PRIME a distância mínima para validação é de 3km.
Na categoria INICIANTE a distância mínima para validação é de 7km.
Na categoria INTERMEDIÁRIO a distância mínima para validação é de 12km.
Na categoria AVANÇADO 1, 2 E 3 a distância mínima para validação é de 20km.
Na categoria MASTER, a distância mínima para validação é de 15km.
Na categoria ELITE, a distância mínima para validação é de 30km.

OBSERVAÇÃO SOBRE AS VALIDAÇÕES:
•
•

O atleta que fizer abaixo do mínimo, não será validado no somatório dos kms.
O atleta que fizer acima do km mínimo, soma para validação da competição. Exemplo: Para o
atleta de qualquer uma das modalidades, se o mínimo é 3 km e o atleta fez 3km e 800m, será
computado 3,8km para o atleta. Se for 20km o mínimo e fizer 25km, será computado 25km.

PROGRAMAÇÃO:
De 05/05/2021 a 14/05/2021: Inscrições abertas.
As inscrições serão feitas através do google formulários, basta acessar o link e preencher o formulário
com os dados solicitados.
Início da competição: 15 a 21 de maio de 2021.
A competição será disputada em 7 dias, onde os participantes deverão contabilizar 5 treinos durante
o período da competição.
O atleta participante poderá fazer sua marcação a qualquer momento do dia, e em seguida enviar
pelo WhatsApp os comprovantes para marcações e validação, para que a equipe organizadora possa
fazer a contabilização. (37) 9 9909-1593.
Como registrar seu treino? Use o aplicativo STRAVA, faça um print a tela do treino realizado após
postar na sua linha do tempo e envie para o whatsApp (37) 9 9909-1593, do Departamento de
Esportes. Sempre que enviar seu treino, se identifique com nome completo e categoria que se
inscreveu.
Cada atleta poderá contabilidade 5 treinos durante o período de prova, sendo no máximo um treino
por dia.
Resultado da competição: 27 de maio de 2021.
Será divulgado o resultado para todos e em seguida confirmado a cerimônia para a entrega da
premiação aos vencedores de todas as categorias.
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BOLETINS DA COMPETIÇÃO:
Será divulgado os boletins sobre a validação e marcação dos atletas. A cada dois dias de competição
será divulgação os boletins. Podendo acompanhar sua colocação e quem está na ponta de cada
categoria.

QUANTO AS PREMIAÇÕES:
Os 5 primeiros colocados de cada categoria serão premiados com medalhas;
Na categoria Elite, será premiado o atleta com o treino de maior altimetria e o atleta com o treino
mais longo em km (longão).
POSTE SUAS FOTOS COM AS HASHTAGS OFICIAIS:
Use a hashtag #pedalapiumhi
SIGA A REDES SOCIAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER:
Instagram: @esportepiumhi
Facebook: Departamento Municipal de Esportes e Lazer
@esportepiumhi

