
 

O Encontro Pedal Insane é uma modalidade não competitiva que consiste na prática do turismo através do 
uso de bicicletas. É a melhor opção para quem gosta de descobrir novos lugares, conhecer pessoas e apreciar 
belas paisagens.  
 

 

1. ENCONTRO PEDAL INSANE 

Data:  
 

 Domingo 14 de fevereiro de 2021 
 
Distâncias:  
 

 Cicloturismo: 19 Km   

 Cicloturismo: 31 Km   

 Cicloturismo: 38 Km   
 

 
Local:  
 

 Largadas e Chegada: ARMAZÉM RURAL 
 

ARMAZÉM RURAL – Estrada Professora Lydia Abdala, quilômetro 10 - Joaquim Egídio - Campinas 13108-046 

Campinas, SP 
 
O Encontro Pedal Insane realizado nas áreas rurais de Joaquim Egídio e outras cidades da região. O evento será realizado 
com chuva ou com sol, só podendo ser cancelado em caso de condições de catástrofe que coloquem em risco a 
integridade física dos participantes. 
 
Todas os percursos partirão do mesmo lugar e seguirá pelo mesmo caminho que o cicloturismo 38Km, o participante 
poderá encurtar o caminho seguindo pelas rotas alternativas cicloturismo 19Km e cicloturismo 31Km, onde mais à frente 
tornarão a se encontrar retornando ao ponto de partida.  
 
Os trajetos estarão totalmente sinalizados para que não haja nenhum contratempo. Teremos dois pontos de hidratação 
(água, isotônico e barrinha de cereal) para todos os participantes de todas as modalidades, batedores de moto e 
bicicletas monitorando e dando cobertura a todos os atletas e ambulância para emergências. 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-22.845575701003%252C-46.886443823994%26fbclid%3DIwAR0yBHpI16Acr3Bu0-tkPDSLCvHFIaC1IweUMYsJdOM-5qNyk79XEv7dLJU&h=AT0fbAjM-LToK82yJm4DLwAkcuooD4fewabrXYbEYSUKfNWnchPim4CznSp_HblUHG0RzgAxsUwDd-26Hjbz32BuGFzeEUNgAFgu9CLsPLaoTCIybj3caxIJ4ZvJhRyVyEtnbsUAiETAeXM6j2uy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-22.845575701003%252C-46.886443823994%26fbclid%3DIwAR0yBHpI16Acr3Bu0-tkPDSLCvHFIaC1IweUMYsJdOM-5qNyk79XEv7dLJU&h=AT0fbAjM-LToK82yJm4DLwAkcuooD4fewabrXYbEYSUKfNWnchPim4CznSp_HblUHG0RzgAxsUwDd-26Hjbz32BuGFzeEUNgAFgu9CLsPLaoTCIybj3caxIJ4ZvJhRyVyEtnbsUAiETAeXM6j2uy


 
 
 
Horários:  
 
O Encontro Pedal Insane seguirá os seguintes horários pré-determinados conforme abaixo: 
 

CRONOGRAMA HORÁRIO INÍCIO HORÁRIO TÉRMINO TEMPO TOTAL DATA 

Retirada Pulseira 05:00:00 06:50:00 01:50:00 14/02/2021 

Encontro Pedal Insane 07:00:00 14:00:00 07:00:00 14/02/2021 

Almoço 13:00:00 17:00:00 04:00:00 14/02/2021 

Banda 14:00:00 17:00:00 03:00:00 14/02/2021 

 
*Os horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

2. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO  

As inscrições poderão ser realizadas pela internet através do seguinte site: 
  
www.ttra.com.br 
 
O site responsável cobrara uma tarifa de comodidade, pela inscrição online, conforme valores dos itens anteriores que 
remunera não só os custos da inscrição online, mas também garante segurança e conveniência à transação realizada 
pelo atleta. A tarifa remunera:   
 
1) Controle de confirmação e autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras;   
2) Sistema de segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas informações 
criptografadas de cartão de crédito dos clientes;   
3) Disparo de e-mail de confirmação de pedido de compra de inscrição (antes da confirmação do pagamento);   
4) Disparo de e-mail de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a confirmação do pagamento;   
5) Custo de manutenção do website de acesso amigável à inscrição do usuário;  
6) Custo de Hospedagem da internet;  
7) Custo de banda de acesso à internet. 
 
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o 
participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no encontro 
isentando, em seu nome e de seus sucessores, os Organizadores, Apoiadores, Patrocinadores e Colaboradores de toda 
e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de 
sua participação neste encontro, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização. 
  

O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NÃO É REEMBOLSÁVEL SOB NENHUMA HIPÓTESE.  
 
 

3. INSCRIÇÃO 

O encontro terá duas opções para inscrição sendo elas: 

 EPI 

 EPI + ALMOÇO À VONTADE 

Crianças até 15 anos de idade poderão participar do EPI (Encontro Pedal Insane) acompanhada dos pais sem custo, 
porém, o almoço deverá ser pago a parte direto com o Armazém Rural.  
 

INSCRIÇÃO VALOR 

ENCONTRO PEDAL INSANE R$ 80,00 

ENCONTRO PEDAL INSANE + ALMOÇO À VONTADE R$ 130,00 

 
 

http://www.ttra.com.br/


 
 
Em caso de não realização do pagamento do boleto no prazo indicado, a organização poderá anular o pedido de 
inscrição. Ter completado a ficha de inscrição online não implica a confirmação da vaga. A vaga estará garantida 
exclusivamente através do pagamento total da inscrição dentro do prazo concedido pelo sistema. A geração de um novo 
boleto estará sujeita à disponibilidade de vagas. 
  
INSCRIÇÃO EPI: Os participantes que se inscreverem para o EPI (Encontro Pedal Insane) terão direito: 

 Escolher a modalidade (Cicloturismo 19Km / 31Km / 38Km); 

 Seguro; 

 Pulseira de identificação conforme modalidade; 

 Hidratação no percurso PC (Água, Isotônico, Barrinha de cereal); 

 Apoio no percurso; 

 Suporte Mecânico básico no percurso; 

 Hidratação na arena (Água, Isotônico, Frutas); 

 Acesso a toda estrutura do Armazém Rural; 

 Show da banda; 

 Sorteio de Brindes conforme patrocinadores. 

 

 INSCRIÇÃO EPI + ALMOÇO À VONTADE: Os participantes que se inscreverem para o EPI (Encontro Pedal Insane) + 

Almoço à vontade terão direito: 

 Escolher a modalidade (Cicloturismo 19Km / 31Km / 38Km); 

 Seguro; 

 Pulseira de identificação conforme modalidade; 

 Hidratação no percurso PC (Água, Isotônico, Barrinha de cereal); 

 Apoio no percurso; 

 Suporte Mecânico básico no percurso; 

 Hidratação na arena (Água, Isotônico, Frutas); 

 Acesso a toda estrutura do Armazém Rural; 

 Almoço à vontade - Costela fogo de chão, Mandioca, Linguiça, Arroz, Feijão, Tutu, Farofa, Batata Frita, Salada; 

 Sobremesa – Doce caseiro servido no fogão a lenha; 

 Show da banda; 

 Sorteio de Brindes conforme patrocinadores. 

 

4. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS:  
 

Os itens são obrigatórios e indispensáveis para a segurança de todos os participantes, podendo ser feita a checagem a 
qualquer momento, caso o atleta não esteja portando qualquer item, o mesmo será impedido de participar do encontro 
até que providencie: 

 
EQUIPAMENTOS Cicloturismo 19Km / 31Km / 38Km OBS 

Bicicleta  Obrigatório Câmbio, mínimo 24 marchas e pneu com cravos 

Capacete Obrigatório  

Garrafinha Hidratação Obrigatório Capacidade mínima de 750 Ml 

Mochila Hidratação Obrigatório Mínimo 1 Litro 

Câmara reserva Obrigatório  

Remendos para pneus Obrigatório  

Bomba de ar Obrigatório  

Espátulas Obrigatório  

Canivete multiuso Obrigatório  

Protetor solar Obrigatório  

Luvas Recomendado  

Óculos Recomendado  

 



 

 

Crianças que estejam acompanhadas dos pais podem fazer uso dos equipamentos dos mesmos isentando a necessidade 

de levar (Bomba de ar, espátulas, canivete e remendo para pneus) os demais itens são obrigatórios. 

A vestimenta deve ser compatível lembrando que a roupa inadequada pode afetar no desempenho e até no desconforto 

da pratica da atividade física.  

Não será permitido pedalar descalço ou qualquer tipo de calçado onde os pés não se mantem cobertos.  

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES:  
 

É de responsabilidade de cada participante:  

 Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar a 

FanPage (Facebook e Instagram) para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e 

informações para sua participação.  

 Ter um seguro de vida compatível com suas necessidades e a de seus dependentes e beneficiários.  

 Ter um seguro total de todo seu equipamento (bicicleta, capacete, acessórios, etc.). Cada participante é 

responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais. 

 Ter um bom convênio médico (para assistências/cobertura financeira em caso de acidente).  

 Zelar pela boa imagem do Encontro Pedal Insane e pela preservação da natureza.  

 Respeitar as leis de trânsito durante todo o evento. 

 

6. SOBRE O ENCONTRO PEDAL INSANE: 

 

O Encontro Pedal Insane é uma modalidade não competitiva que consiste na prática do turismo através do uso de 
bicicletas (Cicloturismo) não havendo restrições para qualquer tipo e por isso não haverá premiação na chegada. O único 
aconselhamento é que a bicicleta tenha no mínimo 24 marchas, pneus com cravos e condições para transitar em 
terrenos como estrada de terra, trilha e asfalto. Recomendamos que a revisão da bicicleta não ultrapasse 60 dias. 
 
O objetivo do encontro é proporcionar a todos os envolvidos uma pratica de turismo guiado sobre bicicletas onde a todo 
o momento o grupo permanecerá unido. Será permitido para aqueles que se sentirem seguros o avanço além do batedor 
mediante aviso prévio e respeitando sempre os pontos destinado para reagrupamento.   
 
As Bicicletas precisam estar em boas condições de uso, câmbios regulados, pneus calibrados e freios funcionando 
perfeitamente. 
 
O Encontro percorrerá trechos de estradas de terra, trilhas e asfalto abertas ao trânsito normal de veículos.  
Atenção: Esteja atento e trafegue sempre em sua mão de direção respeitando as leis de trânsito. Atenção aos 
cruzamentos, as curvas e a indicação dos fiscais identificados. O percurso poderá ser alterado em caso de chuva forte 
ou força maior. Nesse caso, siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos fiscais identificados.  
Todos os inscritos estarão segurados durante o evento (Seguro de Vida). O seu equipamento é de sua responsabilidade. 
 
O Encontro tem como objetivo proporcionar a todos os participantes um dia de muita aventura onde todos irão 
descobrir novos lugares, conhecer pessoas, apreciar belas paisagens e curtir o que a de melhor no Armazém Rural com 
almoço no fogão a lenha bem como show da banda.  
 
Tudo isso com cara de treino e estrutura de prova para que todos os participantes possam se divertir ao máximo. 
 
 
 

 



 

 

 

7. SOBRE O PERCURSO ENCONTRO PEDAL INSANE: 

O Encontro Pedal Insane terá um único percurso e dentro dele teremos 2 pontos de fuga onde o primeiro soma uma 

distância de 19 Km, o segundo soma uma distância de 31 Km e o percurso completo soma 38 Km.  

 

 

 

 Informações Cicloturismo 19 Km / 31 Km / 38 Km 

 

KM INFORMAÇÕES DO PERCURSO 

0 Armazém Rural 

3.8 Usina Jaguari 

6.7 Ponto de Água – Torneira Granja Conesa 

10.8 Ponto de fuga – Percurso 19 KM 

14.3 K2 ponto mais alto  

14.3 1º PC 

14.3 Ponto de Fuga – Percurso 31 KM 

23.3 Alto da Pedreira 

26.3 Ponte entrada de Morungaba vista para Antenas Embratel 

26.3 Rio Jaguari 

31.8 2º PC 

38 Armazém Rural 

 

Todo o percurso estará devidamente sinalizado conforme item especifico – SINALIZAÇÃO DO EVENTO 

 

 

 

 

 



 

Detalhe do Percursos Cicloturismo 19Km:  

Mapa do percurso cicloturismo 19 Km 

Ditância total: 19.300 m 

Saída: Armazém Rural 

Ganho de elevação: 613 m 

Perda de elevação: -613 m 

Inclinação maxima: 18.7% -19.1% 

Inclinação média: 6.4% - 5.4% 

 

 

Detalhe do Percursos Cicloturismo 31Km:  

Mapa do percurso cicloturismo 31 Km 

Ditância total: 31.000 m 

Saída: Armazém Rural 

Ganho de elevação: 959 m 

Perda de elevação: -959 m 

Inclinação maxima: 18.4% -18.7% 

Inclinação média: 5.8% - 5.4% 

 

 

Detalhe do Percursos Cicloturismo 38Km:  

Mapa do percurso cicloturismo 38 Km 

Ditância total: 37.800 m 

Saída: Armazém Rural 

Ganho de elevação: 1.109 m 

Perda de elevação: -1.109 m 

Inclinação maxima: 18.2% -19.5% 

Inclinação média: 5.4% - 5.4% 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. SINALIZAÇÃO PERCURSO ENCONTRO PEDAL INSANE: 

O Encontro Pedal Insane terá as seguintes sinalizações: 

 Marcação com Cal: 

A marcação com cal feito na via será sempre para indicar que o acesso aquela via está fechada, o mesmo deverá seguir 

pela via aberta. 

Ex: 

   

 

 Marcação com Placas: 

A marcação com placas na via terá como objetivo orientar a direção correta a ser seguida pelo ciclista.  

Modelo da placa TTRA: 

 

Ex: 

 

 

 Marcação com Fitas: 

O percurso também contara com algumas marcações de fita zebrada (preto/amarelo) para indicar que o ciclista está 

no caminho correto. 



9. SOBRE O ARMAZÉM RURAL: 

 

 

O ENCONTRO PEDAL INSANE tem como sede oficial o ARMAZÉM RURAL.                    

Armazem Rural - Bar e Restaurante está localizado na Estrada Profª Lydia Abdala, Km 10 - Joaquim Egídio | Campinas. 

Um ambiente aconchegante bem no meio da natureza e oferece o que a de melhor na culinária típica da fazenda. 

Ambiente agradável estilo rancho com áreas ao ar livre e estacionamento privativo gratuito. 

 

Todo o cardápio é feito em fogão a lenha, com uma variedade de dar água na boca, preparado com todo amor e carinho 

para que os convidados sejam sempre bem atendidos.  

 



 

Um dos pratos mais procurados por lá é a famosa Costela Fogo de chão onde todo o preparo ainda segue as tradições e 

segredos da família.    

 

  

 

O Armazém Rural conta com uma estrutura perfeita para ser sede oficial do Encontro Pedal Insane, juntos iremos 

proporcionar a todos os convidados, familiares e amigos o que a de melhor no cicloturismo. 

 

 

 

Ficou curioso para saber mais? Então dá uma olhada no que vem por ai! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A BANDA: 

 

E para marcar o 1º Econtro Pedal Insane teremos a presença da banda Cadillac 69 Rock Band tocando só os clássicos 

do Rock!   

 

 

Quer saber mais sobre a banda? 

https://www.youtube.com/channel/UC0xMsR4fJxjG9JOugnYskyQ 

 

 

 

 



 

11. SEGURANÇA: 

 
 
Caso necessário o atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital da rede pública mais 
próximo; 

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos 
participantes; cabe ao participante respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar atalhos ou estradas diferentes da 
estipulada pela organização; 

O passeio será realizado com restrição ao trânsito de veículos, não sendo totalmente fechado, devendo o atleta 
manter a direita da pista e obedecer às leis de trânsito, ficar atento aos outros participantes e ser cordial sempre que 
possível com seus colegas, organização e público; 

Recomendamos a todos os participantes do passeio a realização de uma rigorosa e completa avaliação médica prévia a 
participação no evento; 

Ao participar deste encontro, o ciclista assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o 
Regulamento do Encontro, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação no passeio, antes, durante e depois da mesma; 

O participante é responsável pela decisão de participar do encontro, avaliando sua condição física e seu desempenho e 
julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do passeio. Pode a organização do passeio, segundo 
recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento; 

 

12. DIREITO DE IMAGEM: 

 
Ao participar deste encontro, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem 
divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 
comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação; 
 
A organização do encontro bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou 
danos causados pelo participante inscrito no passeio, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e 
exclusiva responsabilidade do mesmo; 
 
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não 
cabendo recurso a estas decisões. 

 

 

 

 

 


