
REGULAMENTO 

 

VIPE III – VOLTA À ILHA PEDALANDO 

 

1. 

Que tal fazer um desafio e conhecer a I lha da Magia, tendo a l iberdade 

de escolher a distância, o dia,  a hora e o percurso? 

O cicl ista ainda p o d e r á  escolher onde começar e terminar o  percurso, desde 
que esteja  dentro da distância m í n i m a  que e s c o l h e u  n a  inscrição. 

O Desafio Volta a Ilha Pedalando é uma aventura aberta, destinada a qualquer atleta que 

queira desafiar seu limite e ou conhecer Florianópolis.  

É isso mesmo, estamos lançando o “ Desafio Virtual VIPE I I I  "  para o qual 

você faz sua inscrição virtualmente e poderá pedalar com sua MTB pelos 

l indos lugares e praias da I lha da Magia .   

“ Um evento esportivo que visa difundir a prática esportiva, para mantermos nossa saúde 

em dia e conhecer Florianópolis. " 

"Apenas aproveite o esporte e curta a Ilha da Magia" 

     

1.1. O Desafio Virtual VIPE III, estará aberto virtualmente as inscrições para os amantes de MTB, e deverá ser 

validado através do envio do registro para comprovação por mail: hugododl@gmail.com ou pelo Grupo Oficial 

(privado) no WhatsApp da VIPE, no máximo um dia após o termino do prazo do desafio, e todos os ciclistas inscritos 

serão add no grupo após a confirmação da inscrição.       

1.2. O Desafio Virtual terá 2 opções: 

- VIPE Plus 100 Km ou 200 Km 

- VIPE COMBO 100 Km ou 200 Km  

 

2.  INSCRIÇÕES E VALORES  

2.1. O Evento Virtual terá um limite de 50 Ciclistas para o Desafio Virtual VIPE III. Não perca a sua vaga!!! 

2.2. As inscrições serão feitas VIA INTERNET no site do FOCO RADICAL para todos os interessados e encerram-se no 

dia 30 de novembro de 2021. 

2.3. Após a inscrição, receba o e-mail de confirmação com o link para acessar o Grupo Oficial do WhattsApp do 

DESAFIO VIRTUAL VIPE.         

 

2.4. Valores:   
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1º lote até dia 20/11/2021 

- VIPE Plus 100 Km ou 200 Km: R$ 35,00 

- VIPE COMBO 100 Km ou 200Km: R$ 75,00 

 

2º lote até dia 30/11/2021 

- VIPE Plus 100 Km ou 200 Km: R$ 40,00 

- VIPE COMBO 100 Km ou 200 Km: R$ 80,25 

 

2.5. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o 

número de inscritos do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.  

 

3. VALIDAÇÃO DE TEMPOS E DISTANCIAS. 

3.1. A validação do desafio poderá ser feita assim que o ciclista terminar o seu desafio e ou ser feita no 1º dia 

01/01/2022 ( após o termino do prazo do DESAFIO) no Grupo Oficial do WhatsApp “DESAFIO VIRTUAL VIPE” ou mail ( 

hugododl@gmail.com ). O Ciclista enviara os dados do desafio (atividade do APP Strava, Relive ou Garmin ) e fotos 

(pessoal para o site) se assim desejar, acompanhado de Nome completo, Cidade e CEP. Não havendo outra 

oportunidade e dia para mandar os comprovantes do percurso. 

 

4. RECEBIMENTO DO KIT   

4.1. Os KIT’s: 

- Kit VIPE Plus 100 Km ou 200 Km: 1 Certificado Virtual Digital e 1 Medalha de Finish 

- Kit VIPE COMBO 100 Km ou 200 Km: 1 Certificado Virtual Digital + 1 Medalha Finish + 1 *Camiseta “ DRAY FIT 

com proteção UVA/UVB ”  

*OBS.: A camiseta é para todos os inscritos no VIPE COMBO... o certificado e medalha, só para quem concluir o 
desafio dentro do prazo e distância. 

OBS.: O kit será entregue após a validação da conclusão do desafio no dia 01/01/2022 ou enviado para o seu 
endereço de cadastro em até 15 dias, se assim preferir. Atenção aos dados informados. 

4.2. A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no ato de inscrição. 
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4.3. Para Cidades ou Municípios com mais de 10 Atletas inscritos, o envio será para um único Ciclista encolhido pelo 

grupo da Cidade ou Município e o frete não está incluso no valor da inscrição. 

4.4. O ENVIO do kit ( para demais regiões ) não está incluso o valor do frete, e o mesmo será enviado após a 

validação do Desafio e recebimento do comprovante do pagamento do Frete ( via mail ou WhatsApp ). 

4.5. A organização entrara em contato com os Ciclistas para confirmar endereço e valor do Frete. 

4.6. Os kits também poderão ser retirados em Florianópolis/SC: 

Local - Trapiche da Beira Mar Norte 

Dia – 02/01/2022 



Horário – 7 hs as 11 hs 

4.7. Ou ainda retirar seu kit (antecipado, caso disponível), após comprovação do DESAFIO, no Centro/Florianópolis, 

mediante a solicitação antecipada por mail e ou WhatsApp, no endereço fornecido ao fazer o contato. 

 

5. O DESAFIO 

5.1. O Ciclista tem o mês do Evento ( 01 a 31 de Dezembro ) para concluir o Desafio Virtual VIPE III 100 Km ou 200 

Km. 

OBS.: Caso o atleta não complete o desafio dentro do prazo, ele só terá direito a camiseta ( os inscritos 

no VIPE Combo 100 Km ou 200 Km ).   

5.2. O dia, hora e percurso de início, o ciclista escolhe quando estiver disposto e for mais conveniente.   

5.3. É permitido a utilização de MTB e ou Speed ( não recomendado), a escolha fica a critério do participante. 

5.4. A distância deverá ser aquela da inscrição e o percurso deve ser completado em um único dia. 

5.5. O ponto de partida do DESAFIO VIRTUAL VIPE III pelo percurso do site, é na cabeceira da Ponte Hercílio Luz do 

lado da Ilha, atravessa a ponte e volta. 

5.6. O Desafio Virtual VIPE III terá 3 percursos: 100 Km Sul, 100 Km Norte e 200 Km opcionais ( ver no site os 

percursos ): 

Click aqui. 

5.7. A VOLTA À ILHA PEDALANDO será realizada em percurso por ruas pavimentadas com asfalto, lajotas, calçadas 

com pedra e estradas de terra que não estarão fechadas para o transito de veículos automotores e são 3 trajetos 

pré-estabelecidos MTB. 

5.8. O ciclista poderá alterar o percurso, escolher onde começar e terminar, sendo que na comprovação (aplicativos 

STRAVA, RELIVE ou GARMIN), terá que constar a distância mínima que se inscreveu, tempo e percurso. 

5.9. Ficam vedadas interpelações do tipo “meu STRAVA não marcou, mas fulano é testemunha, fiz com ele”, “minha 

bateria descarregou”, “meu STRAVA deu retas, mas fiz corretamente”, entre outras do mesmo gênero devido erros 

ocasionados pelo aparelho ou dispositivo, bem como pelo software, neste caso a organização não é responsável pelo 

funcionamento do aparelho e ou software. 

 

6. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU ACONSELHAVEL:   

6.1. Capacete de ciclismo afivelado para todos os inscritos na VIPE. 

6.2. Lanterna traseira na cor vermelha acesa e piscando (intermitente/ estrobo).   

6.3. Farol dianteiro na cor branca, aceso e piscando. (intermitente/ estrobo).   

6.4. Câmara de ar reserva.   

6.5. Bomba de ar para encher pneu.   

6.6. Pelo menos 2 garrafas (caramanhola/squeeze), com água, fixada em suporte próprio na bicicleta.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

7.1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor em caso de desistência do atleta. 

7.2. Cuide com a escolha correta do tamanho da camisa, pós não haverá troca ou devolução do valor. 
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7.3. O(a) Ciclista ao participar do evento, estará incondicionalmente aceitando ceder os direitos de utilização de sua 

imagem para organização ( galeria de fotos do site ) e parceiros do evento.   

7.4. O Desafio Volta à Ilha Pedalando e ou organização não se responsabiliza pela saúde física dos ciclistas que se 

inscreveram e realizarem o Desafio Virtual VIPE III. O ciclista é responsável pela decisão de participar do desafio, 

avaliando sua condição física e desempenho. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico 

dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no desafio.    

7.5. O(a) ciclista deve utilizar para qualquer dúvida sobre o evento as seguintes redes sociais e e-mail para 

comunicação direta com a organização:  WhatsApp:  (48) 99823 - 7073  E-mail:  hugododl@gmail.com 

 7.6. No ato da inscrição, o atleta que confirmar sua participação está de acordo totalmente com tudo proposto 

neste Regulamento e Termo de Responsabilidade no site do evento.   

7.7. Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização ou ainda 

por motivos legais ou motivo de força maior.   

7.8. A escolha do COMBO para a realização do percurso do EVENTO VIRTUAL é de responsabilidade exclusiva do 

CICLISTA, observando a adequação e segurança oferecida pelo trajeto escolhido, bem como as recomendações da 

OMS, órgãos públicos Nacionais, Federais e Estaduais perante situações e períodos de pandemia. 

7.9. Manutenção da bicicleta é de total responsabilidade do atleta; 

7.10. Nunca exceder a velocidade de 20 km/h nas ciclovias/ciclo faixas, haja vista serem utilizadas por outras pessoas 

em busca de esporte e lazer, haver muitas crianças e ciclistas sem experiência. “Para sermos incluídos não devemos 

segregar” 

7.11. Identificação de Riscos: Como se trata de uma prática esportiva, em grupo ou individual, em estradas de trânsito 

aberto ou trilhas, os participantes devem reconhecer os riscos inerentes à modalidade esportiva do MTB. Os riscos 

podem ser advindos de vários fatores como: terreno, clima, ambientais, equipamentos, técnicos, segurança pública, 

estado das vias de rodagens e trilhas, má condução da bicicleta, entre outros. Todos aqueles que pedalam estão 

suscetíveis aos riscos de acidentes. Por isso é tão importante o uso dos equipamentos de segurança. Os riscos de 

acidentes nas atividades envolvidas são significativos e envolvem possibilidade de luxações, fraturas, mordidas de 

animais, picadas de insetos e acidentes com risco de possível paralisia, redução de mobilidade e até mesmo morte. 

Além do cuidado com a manutenção do seu equipamento, é muito importante cuidar da sua saúde, quando a busca 

de um médico que possa promover uma avaliação física é algo muito bem recomendado. Seguir as regras específicas 

da modalidade, equipamentos adequados, boa conduta e disciplina são fatores que podem reduzir os perigos e riscos 

de uma série de possíveis danos físicos. Portanto, é de suma importância o reconhecimento do participante de assumir 

livremente todos os riscos ao participar do Desafio. Por não se tratar de um evento, não há pontos de concentração 

oficial, carros de apoio, alimentação de percurso em áreas próprias, veículos com equipe de socorro, nem quaisquer 

outros dispositivos inerentes aos eventos. Trata-se de desafio pessoal, facultativo, por adesão, com montagem de 

rotas e programação própria dos participantes, cabendo a esses a montagem do seu esquema de segurança e 

alimentação. 
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