REGULAMENTO
O Pedal de Ferro (“desafio”) foi criado em 2017 no formato ultramaratona de mountain bike disputada em etapas 4
etapas de 250 km, atualmente o evento recebeu um upgrade com a abertura de novas categorias de 125 km, 60 km
e 40 km, composta por duas modalidades, Endurance e Extreme. O evento é aberto para ciclistas amadores ou
profissionais, independentemente de sua filiação com outros grupos de ciclismo.
Para o Pedal de Ferro, acreditamos fortemente que andar de bicicleta é uma ótima opção para atender às nossas
necessidades básicas de ar fresco e exercícios focados aos bem-estar e a saúde. Visto que é um esporte INDIVIDUAL E
SEM CONTATO COM DEMAIS PESSOAS.
Diante disso, elaboramos o desafio virtual Pedal de Ferro, uma ótima opção para você que não pode realizar a prova
presencial por alguma razão. Dessa forma você terá a oportunidade de se desafiar e se credenciar parcialmente para
a 4ª Edição.
Riscos eminentes ao esporte ciclismo: Os participantes devem reconhecer os riscos do esporte através do ato da
inscrição, e mediante a este ato reafirmamos que a organização da prova presencial do Pedal de Ferro não se
responsabiliza por eventuais danos físicos ou materiais que os inscritos tenham ao longo da realização do desafio
virtual descrito neste regulamento. E por não se tratar de um evento, não há pontos de controle, hidratação, carros
de apoio, alimentação, veículos com equipe de socorro, nem quaisquer outros dispositivos inerentes a prova
presencial do Pedal do Ferro. Trata-se de desafio pessoal, facultativo, por adesão, com montagem de rotas e
programação própria dos participantes, cabendo a esses a criação do seu esquema de segurança, alimentação, bem
como auto avaliação de aptidão física para o desafio. Recomendamos que antes da realização do deste desafio virtual,
o inscrito deverá procurar orientações médicas, afim de averiguar o seu estado físico atual.
1º Para participar, o atleta deverá realizar a inscrição no site www.pedaldeferro.com.br .
2º O valor da inscrição é únic independe oda categoria do seu desafio.
3º As opções do desafio são: 40 km, 60 km, 125 km ou 250 km pedalados de uma vez só, e a escolha é livre por
atleta. Uma vez inscrito, não será permitido mudança de categoria.
Obs.: As inscrições para as categorias Extreme 40 km e 60 km serão abertas após a 4ª Etapa da 4ª Edição São José
dos Pinhais-PR.
4º Se o atleta pedalar uma distância MAIOR que a categoria inscrita, o desafio será validado como concluído com
sucesso. Caso o atleta pedale uma distância MENOR do que a categoria inscrita, o desafio será desconsiderado, e o
atleta não receberá a premiação.
5º O desafio pode ser feito da Cidade do inscrito ou local que desejar.
6º O atleta poderá escolher 1 único dia dentro do período de 01/10/21 até 30/11/21 para cumprir o desafio.
Obs.: A atividade realizada em evento presencial do Pedal de Ferro não é válida para o desafio virtual.
7º O monitoramento será via aplicativo STRAVA.
8º Obrigatório ingressar no CLUBE STRAVA (Pedal de Ferro XCM Maraton) para validação do desafio.
9º No dia do seu desafio virtual, a atividade deve ser iniciada no STRAVA como “PÚBLICO no modo PEDALADA”, e
finalizada normalmente.

10º Como o monitoramento do desafio virtual será via grupo do STRAVA, não aceitaremos qualquer outro tipo de
comprovação que não seja o padrão no aplicativo. Ou seja, qualquer outro método de medição ou comprovação não
valerá. Sendo assim, não será aceito atividades marcadas por terceiros, muito menos justificativas fora do modelo
especificado neste tópico.
11º Continuando a essência do Pedal de Ferro, é importante salientar que o DESAFIO VIRTUAL NÃO ACUMULARÁ
PONTOS no ranking atleta e equipe do desafio presencial, muito menos as premiações decorrentes a estes serão
acumuladas ou somadas ao desafio virtual. Sendo assim, o atleta que fará o desafio virtual receberá apenas a
premiação deste conforme divulgação no nosso site www.pedaldeferro.com.br.
12º Como não se trata se uma prova ou evento, o desafio virtual não conta com nenhuma espécie de seguro atleta
ou equipamento.
13º A Premiação será enviada via Correios a partir do dia 20/12/21, e o custo do envio será responsabilidade do
atleta inscrito, sendo pago no ato da inscrição.
14º Caso o atleta não realize o desafio dentro do período estipulado no regulamento estará automaticamente
desclassificado, e não receberá a Premiação.
15º Recomendamos seguir o Instagram @pedaldeferroxcm para se manter atualizado sobre o desafio virtual.
16º No momento da inscrição o atleta autoriza a organização do desafio virtual entrar em contato via WhatsApp
para comunicações diversas.
17º O desafio virtual tem limite de vagas, podendo ter essas vagas esgotadas a qualquer momento.
18º Após realização do desafio virtual, o atleta deverá enviar os seguinte materiais para as os canais a baixo:
 E-mail: contato@pedaldeferro.com.br
 WhatsApp: https://wa.me/554141010906
a) Link do STRAVA da atividade realizada para validações.
b) 1 Foto durante o desafio para postagens nas redes sociais do Pedal de Ferro.
19º SAC , Sistema de Atendimento ao Cliente, qualquer reclamação ou sugestão sobre o desafio virtual deverá ser
encaminhada para o e-mail contato@pedaldeferro.com.br ou WhatsApp da organização
https://wa.me/554141010906
20º - LI, E ATRAVÉS DA MINHA INSCRIÇÃO NO DESAFIO VIRTUAL ACEITO OS TERMOS DESCRITOS NESTE
REGULAMENTO SEM OBJEÇÕES.

