
1. PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 Para participar do desafio é necessário ter uma conta no aplicativo RIDERIZE. 

1.2 Ao participar deste desafio o atleta assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos e aceita os termos deste regulamento. 

1.3 A organização não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos físicos e ou 

materiais ocorridos durante a realização das atividades incluindo e não restrito a terceiros 

ou outros participantes. 

1.4 A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não disponibilizará 

serviço médico de nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate. 

1.5 A participação é individual. 

1.6 O atleta terá que percorrer o percurso escolhido e definido pela organização, cujo 

arquivo GPX será disponibilizado no APP RIDERIZE ao efetivar a inscrição (a data da inscrição 

deve ser inferior à data de realização da atividade), e a confirmação da conclusão do 

percurso será efetivada após a verificação do percurso realizado pelo atleta. Importante 

ressaltar que eventuais erros de GPS durante a realização do percurso poderão 

provavelmente fazer com que não seja possível verificar se o percurso confere com o 

percurso do desafio. A organização não se responsabiliza por falhas em equipamentos ou 

de sincronização de dados, bem como considerará o desafio concluído apenas se, após o 

atleta devidamente inscrito registrar a atividade referente ao percurso no qual esteja 

inscrito, seja possível analisar e verificar automática pela Plataforma Riderize, que o 

percurso foi realizado corretamente. Assim o desafio será considerado concluído e o tempo 

total constará na classificação no APP Riderize. 

1.7 As medalhas serão disponibilizadas aos atletas que concluírem o desafio na chegada. 

1.8 Os troféus serão entregues posteriormente, em data e local a serem divulgados com 

antecedência. 

 

Informações adicionais 

 

Fique atento às informações que serão disponibilizadas no APP RIDERIZE (mapas, horários, 

pontos de apoio, etc.) 

Avalie todas as informações e prepare-se para participar do Desafio. 

Esperamos que todos os atletas sejam cautelosos em todos os percursos, tenham 

consciência de suas responsabilidades no trânsito e coloquem a SEGURANÇA em PRIMEIRO 

LUGAR sempre. 

Este desafio inclui somente atividades de GPS. Os percursos não estarão sinalizados e não 

haverá indicação de rota. O desafio inclui a auto navegação que pode ser feita pelo uso de 

equipamento GPS (Ex: Garmin, Polar, Atrio, etc.) ou aplicativo (Ex: Strava, Wikiloc, Ride With 

GPS, etc.) 
 


