
Abaixo segue a programação do evento, regras e orientações para melhor experiência. 

Programação: 

Dia 28/04/2021:  

- Faremos uma live que servirá de congresso técnico, onde serão apresentados todos os detalhes do evento, bem 

como serão esclarecidas todas as dúvidas que por ventura surgirem. 

 - Horário: 19:19hs 

 - Local: Instagram @desafio_phodax 

- Entrega de medalhas: todos os atletas que completarem os percursos de sua respectiva inscrição ganharão uma 

medalha de finisher. Para retirar a medalha, será necessário entregar a pulseira que foi entregue no kit e usada para 

entrar no parque fechado. 

Dia 30/04/2021:  

- Entrega dos kits 

 - Local: BARRETO BIKES (R. São Paulo – Bairro Das Capitais, Timbó - SC) 

 - Horário: das 14:00hs às 20:00hs 

- Para a retirada do kit é necessário trazer o termo de responsabilidade (pode ser baixado do Riderize) 

preenchido e assinado; 

- Menores deverão trazer autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais (pode ser baixado do 

Riderize); 

- Para retirada de kit de outra pessoa, é necessário trazer autorização por escrito (pode ser baixado do 

Riderize). 

 

Dia 01/05/2021: 

- Entrega dos kits e local de saída do Desafio 

 - Local:  MISTER 277 (SC-477, 140-314 - Centro, Timbó - SC) 

- Horário: a partir das 5:15 hs 

- Para a retirada do kit é necessário trazer o termo de responsabilidade (pode ser baixado do Riderize) 

preenchido e assinado; 

- Menores deverão trazer autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais (pode ser baixado do 

Riderize); 

- Para retirada de kit de outra pessoa, é necessário trazer autorização por escrito (pode ser baixado do 

Riderize). 

- Largadas: 

 - 300km – 6:00hs 

 - 200km – 6:30hs 

 - 120km – 7:00hs 

 -  65km – 7:30hs 

- Regras para largada: Por conta da pandemia de Covid19, serão tomadas algumas medidas preventivas, visando a 

segurança de todos os atletas. 



- TODOS os atletas terão sua temperatura medida e os que estiverem acima de 37,2º não poderão largar. 

Uma nova medição será feita depois de 15 minutos e se a temperatura estiver abaixo dos 37,2º o atleta 

será liberado para largar. 

- Todos os atletas receberão junto ao kit uma pulseira numerada e de cor referente à sua categoria de 

inscrição e somente poderá entrar no parque fechado se estiver usando a pulseira. 

- Uso obrigatório de máscaras dentro do parque fechado e na área do evento. 

Na modalidade Randonnée, a navegação faz parte do desafio! Estude as rotas (disponíveis para download para GPS 

no aplicativo Riderize e esteja atento aos pontos de apoio. A navegação deverá ser feita por meio do mapa impresso 

entregue no kit. Podem ser usados aplicativos/aparelhos com GPS conforme opção pessoal. 

Pontos de apoio e hidratação:  A planilha com o detalhamento dos pontos de apoio mecânico e hidratação pode 

ser baixada do app Riderize. 

Refeições: 

- Almoço em Benedito Novo no restaurante Das Bike – valor R$29,90 por pessoa: arroz, feijão, macarrão, batata 

doce, saladas, contrafilé e frango assado na grelha, sobremesa. 

 - Confirmar até dia 28/04/2021 

- Jantar em Doutor Pedrinho –  na Lanchonete Container da Serra diversas opções de lanches, porções e pastéis. 

  


