
Prefeitura Municipal de Cristal / RS
R.: Sete de Setembro, 177 – fone/fax: (051) 3678.11.00- CEP 96.195.000

1º DESAFIO DE CICLISMO VIRTUAL DE CRISTAL

O Desafio CICLISMO VIRTUAL DE CRISTAL é organizado pela Secretaria de Turismo,

Esporte, Cultura e Juventude de Cristal.

● A prova será de forma VIRTUAL.

● Podem participar da prova atletas moradores da cidade de Cristal.

● A prova tem por objetivo massificar a prática de esportes bem como dar oportunidade a

atividade física a todas as pessoas interessadas, contribuindo com o desenvolvimento

humano, social, esportivo, melhora da qualidade de vida e também auxiliar para o bem estar

mental dos participantes desse esporte diante do período que estamos passando.

● Em decorrência do COVID 19, não sugerimos a participação de pessoas que estejam no grupo

de risco.

● Todos os inscritos que completarem o desafio ganharão uma medalha de participação.

INSCRIÇÃO

A inscrição deve ser feita entre os dias 01/04/2021 ao dia 30/04/2021 através do link:

https://forms.gle/RUVxMNksDrUMNNqM6

A PROVA

● O atleta inscrito escolhe o horário e roteiro que deseja realizar.

● O atleta terá até 30 dias para completar seu desafio, podendo fazê-lo em menos tempo.

● O atleta pedala quantos quilômetros quiser por dia, sabendo que tem 30 dias para totalizar o

trecho escolhido.

● Cada dia de atividade deverá ser computado pelo aplicativo STRAVA que marque distância e

tempo, e enviado para a organização para comprovação da prova.

● Após efetuar sua inscrição o atleta poderá entrar no APP do STRAVA e solicitar a entrada no

clube “Pedala Cristal 33 anos” ou será convidado pela organização.

https://forms.gle/RUVxMNksDrUMNNqM6
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● O atleta deverá obrigatoriamente bater uma selfie durante seu pedal e um ponto de Cristal e

postar em sua rede social com as seguintes hashtags: #cristal33anos #pedalesaude

#SMTECJCristal

● Teremos 3 (três) distâncias para o atleta escolher (escolher 01 distância entre essas opções):

Prova Curta 50Km

Prova Média 100Km

Prova Longa 300Km

● É obrigatório o uso de equipamentos de segurança para atletas que estiverem fazendo sua

prova.

● De acordo com o distanciamento social, é aconselhável que não se pedale e nem corra em

grupos, nem pelotão. VAMOS SER CONSCIENTES E PRIMAR PELA NOSSA SEGURANÇA E A DO

PRÓXIMO! A segurança é maior do que qualquer resultado!

Outras informações
● O participante assume que irá participar deste evento por livre e espontânea vontade,

isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, Prefeitura Municipal de Cristal,

Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude de Cristal e demais organizadores.

● Ao se inscrever neste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem à

Prefeitura Municipal de Cristal e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude de

Cristal.

● Mediante a constatação de fraude ou informações incorretas o atleta será desclassificado

sem nenhum direito a recurso.

● Os participantes que concluírem o desafio poderão retirar sua medalha na Secretaria de

Turismo, Esporte, Cultura e Juventude de Cristal, mediante a DOAÇÃO de um 1kg de alimento.

● Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e

Juventude de Cristal RS pelos meios:   
o   E-mail: sec.turismo@cristal.rs.gov.br   

o Telefone e whatsapp: (51) 99810-5416   

   

https://www.facebook.com/SMTECJCristal/?__cft__[0]=AZUlqsxZu0RNS5M3yu632UqhFkIK3K27ORPbkX__on6Br9LdGurx85YAESwQwWl1rrYBGQgjZ3xqdGSKCj_xUJulaA5aFDwmFiv5KsF2-Tuv1DuZyPH6MdQnJP4QVLMn-CjyuQgUN1TAD-NC4xzc0ipwuKfn2Rc2J63ZwaUId2PaSfg8yqS0NKNXq3qBT9HEMi4&__tn__=kK-R
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