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REGULAMENTO – DESAFIO VIRTUAL CARIRI EXTREMO 

 

O Desafio Virtual Cariri Extremo de Mountain Bike (DVCEMTB) é uma competição 

baseada nas informações postadas no grupo privado do Cariri Extremo de Mountain 

Bike na plataforma Strava. 

Aos participantes vencedores dos desafios e dos sorteios semanais a premiação será 

uma camisa oficial da ULTRAMARATHON 12HS MTB (tamanho único – M). 

Serão quatro (04) camisas por semana, sendo: 02 camisas por conquistas e 02 camisas 

por sorteio entre os participantes do DVCEMTB. 

Para que você possa participar é importante que:  

1. Faça sua inscrição gratuita no site: www.caririextremo.com.br;  

2. Leia e aceite irrestritamente as condições impostas no regulamento; 

http://www.caririextremo.com.br/
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3. Tenha uma CONTA PÚBLICA no aplicativo Strava; 

4. Envie o convite para o grupo Cariri Extremo no Strava e WhatsApp do Desafio Virtual 

Cariri Extremo de Mountain Bike; 

Todas as informações do evento podem ser vistas em nosso site 

www.caririextremo.com.br 

 

REGULAMENTO 2020  

1. O presente regulamento trata da edição promocional do Desafio Virtual Cariri 

Extremo de Mountain Bike, que será realizada entre os dias 03 a 30 de agosto 

de 2020, em local de livre escolha do participante, em sua própria cidade, em 

roteiros, circuitos ou em outra localidade que preferir desde que respeite as 

considerações que faremos a seguir.  

 

2. A atividade deverá, obrigatoriamente, ser postada via Strava no Grupo do 

Desafio Virtual Cariri Extremo de Mountain Bike 

https://www.strava.com/clubs/712655/leaderboard, grupo privado exclusivo 

para os participantes que se inscreverão gratuitamente. Postagens de uma 

única atividade servindo para outros participantes não serão aceitas, postagens 

de prints da atividade também não serão aceitas, AS CONFIGURAÇÕES DE 

PRIVACIDADE DEVEM ESTAR COMO PÚBLICAS NO STRAVA para que todos 

possam visualizá-la. Também não serão aceitas marcações em redes sociais e 

nem o envio de atividades via Messenger, WhatsApp ou similares. 

 

3. O Desafio Virtual Cariri Extremo de MTB terá as seguintes categorias, 

devidamente organizadas: 

 

a) Categoria Camelo: Maior distância percorrida acumulada na semana 

(segunda – domingo). Não cumulativo para a semana seguinte. A atividade 

no Strava deverá ser postada assim que estiver concluída. Caso haja 

empate, o 1º critério de desempate será a altimetria da atividade e o 2º 

critério, se necessário, a maior velocidade média; 

 

b) Categoria Minhocário: Maior altimetria acumulada na semana (segunda – 

domingo), não cumulativo para a semana seguinte. Em virtude de GPS e 

aparelhos celulares darem uma altimetria diferente, para essa categoria só 

http://www.caririextremo.com.br/
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aceitaremos marcações feitas por aparelhos celulares. Caso haja empate 1º 

critério de desempate será distância percorrida e o 2º critério a velocidade 

média. 

 

c) Categoria Everest: Maior altimetria em uma única atividade realizada no 

prazo máximo de 24 horas, entre os dias 03 a 30 de agosto 2020. Para 

concorrer a esta categoria é necessário que você envie sua atividade para o 

whatsApp da direção do Desafio Virtual Cariri Extremo de MTB (88) 99960-

8253. 

 

Parágrafo Único: O Campeão da semana nas categorias Camelo e 

Minhocário, não poderão concorrer nas mesmas até o final do Desafio 

Virtual Cariri Extremo de MTB. Podendo para tanto continuar participando 

dos sorteios semanais. O ganhador de um sorteio só poderá ganhar uma 

única vez, podendo, se quiser, continuar participando do Desafio. 

 

4. As atividades geradas deverão ser em sua maior totalidade em estrada de terra 

(no máximo 50% de áreas pavimentadas), sem qualquer recurso de assistência 

motorizada, bikes elétricas, utilizando somente a propulsão humana. 

 

5. Uma atividade poderá ser iniciada em um dia e concluída no outro, desde que 

não ultrapasse o tempo total de 24h, por exemplo, se o participante inicia a 

atividade às 17h do dia 22/07 ele terá até às 17h do dia 23/07 para concluir, 

quando se encerrariam às 24h totais. 

 

6. Serão permitidos trechos em asfalto, desde que seja respeitado o mínimo de 

50% do percurso em estrada de terra, e máximo de 50% de somatório de 

trechos pavimentados, lembrando que os trechos de perímetros urbanos são 

computados como pavimentação e entram no somatório dos 50%. O 

participante que não respeitar esses limites do regulamento terá sua atividade 

desclassificada. 

 

Parágrafo Único: O total entendimento do regulamento é essencial. Então, 

tenham certeza que sua atividade está em total acordo com o regulamento 

antes de postá-la. 

 

7. Todas as atividades enviadas serão computadas automaticamente pelo 

aplicativo Strava. 
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8. 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 a erros 

ocasionados pelo aparelho ou dispositivo, bem como pelo software, é de 

responsabilidade do participante encontrar formas de minimizar esses erros, 

como atualização de GPS, aparelhos específicos, etc. É obrigatória a postagem 

de sua atividade de forma individual. Caso não apareça a distância mínima 

exigida, livre de erros, sua atividade será desclassificada.  

 

Parágrafo Único: no caso das retas que aparecem em algumas atividades, as 

mesmas definem apenas que ocorreu um deslocamento e não definem o 

percurso. Não sendo possível assim, determinar se tal deslocamento foi feito 

em estrada de terra ou pavimentada, bem como identificar outros dados. Em 

alguns casos, embora apareçam retas, as mesmas não são computadas pelo 

aplicativo, dentro da distância total marcada, sendo assim não terá problema 

na validação da atividade, no entanto, quando as mesmas forem computadas 

(somadas), a distância representada pelas mesmas, será excluída da 

quilometragem total. 

 

9. Não será aceita a duplicidade de arquivos “gpx”, ou seja, o participante usar o 

arquivo da atividade de outra pessoa, e nem um participante marcar o outro 

em sua atividade. Essas atitudes implicarão na desclassificação dos 2 (dois) (ou 

mais) participantes, sem direito a interpelações. 

 

Parágrafo único: Em virtude da Covid 19, buscando cumprir com o isolamento 

social, sugerimos que os participantes façam a atividade em grupos de no 

máximo duas pessoas, tendo que obrigatoriamente deixar seu strava no 

modo público para nossa averiguação, acima dessa quantidade de pessoas a 

atividade não será aceita. 

 

10. Qualquer eventualidade que venha a ocorrer e que não esteja dentro do 

regulamento, será discutida no grupo de moderadores do DVCEMTB, onde será 

deferida ou não, avaliando as condições apresentadas pelo participante. 

 

11. Sua inscrição no Desafio Virtual Cariri Extremo de MTB, só será validada após a 

confirmação do seu perfil do Strava, no Clube Cariri Extremo na mesma 
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plataforma. O inscrito poderá observar sua participação no clube do evento 

onde irá conhecer seus adversários. 

 

12. As inscrições deverão ser realizadas pelo link disponível no site 

www.caririextremo.com.br até a última semana do evento, ou seja, entre os 

dias 24 e 30 de agosto. Não serão aceitas inscrições após essa data, não 

cabendo nenhuma interpelação. 

 

13. Na listagem semanal os nomes estarão divulgados de forma filtrada, na 

plataforma Strava, de acordo com a categoria que foi verificada a inserção da 

atividade, já separadas conforme o artigo 3o deste regulamento.  

 

Parágrafo único: Durante as semanas do evento faremos boletins com o 

ranking atualizado, mais informações desses boletins em nosso site. 

 

14. A organização se reserva ao direito de não responder a questionamentos que 

estão descritos no regulamento. Todos os questionamentos deverão ser 

obrigatoriamente enviados via e-mail jobsonjuniortrek@gmail.com. Não serão 

respondidos questionamentos feitos em redes sociais, WhatsApp ou demais 

meios. Os organizadores terão até 04 (quatro) dias úteis para responder os e-

mails enviados. 

 

15. Para os primeiros colocados de cada categoria, será premiado semanalmente 

com uma camisa oficial do EXTREMO ULTRAMARATHON 12HS MTB. A entrega 

das mesmas será pessoalmente (caso resida na Região do Cariri, ou via 

Correios. Despesas por conta do destinatário) ou outro meio viável para as 

partes (remetente e destinatário), mediante o pagamento antecipado do valor 

do frete para postagem. O frete é por conta do participante, e tudo será 

enviado de acordo com a disponibilidade de tempo dos organizadores. 

 

16. Só serão aceitas denúncias de irregularidades em atividades mediante a 

apresentação de provas concretas, e não pautadas em “achismos” e coisas do 

gênero, de maneira a poder confrontar denunciante e denunciado, para poder 

averiguar a veracidade dos fatos apresentados. 

 

17. Identificação de Riscos: Como se trata de uma prática esportiva, em estradas 

de trânsito aberto ou trilhas, os participantes devem reconhecer os riscos 

inerentes à modalidade esportiva do Mountain Bike. Os riscos podem ser 
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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 montagem de comboio resguardado, 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.  

 

18.  A organização do evento assim como seus apoiadores não se responsabiliza 

por quaisquer danos físicos ou materiais causados durante a atividade. Cabe ao 

participante zelar por sua integridade física assim como do seu equipamento. 

 

 

O Cariri Extremo deseja a todos bons treinos! 


