IRON X - Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL – 1000Km & 2000Km / REGULAMENTO
1) Inscrições: abertas à partir de 08 de fevereiro de 2022, até: enquanto houver vagas.
KIT BRONZE: R$ 98,00
MEDALHA DE CONCLUSÃO + CERTIFICADO DIGITAL DE CONCLUSÃO + NUMERAL DIGITAL.

KIT PRATA: R$ 198,00
MEDALHA DE CONCLUSÃO + CAMISA OFICIAL VIRTUAL CHALLENGE + CERTIFICADO DIGITAL DE
CONCLUSÃO + NUMERAL DIGITAL.

KIT OURO: R$ 248,00
MEDALHA DE CONCLUSÃO + CAMISA OFICIAL VIRTUAL CHALLENGE + BONÉ OFICIAL VIRTUAL
CHALLENGE + CERTIFICADO DIGITAL DE CONCLUSÃO + NUMERAL DIGITAL.

Inscritos no Iron Biker Brasil 2022 e participantes do Iron Biker Brasil VIRTUAL 500Km e 1000Km têm
10% de desconto (na inscrição, digite os números do CPF no campo "CUPOM")
- Frete com valor único de R$ 15,00 - para todo o Brasil.
2) Não haverá reembolso do valor pago em nenhum caso de desistência ou não conclusão do Desafio
por qualquer motivo.
Atenção para a seleção do tamanho da camisa de ciclismo (jersey) pois não serão aceitas trocas
posteriores.
Consulte a tabela de tamanhos no final deste Regulamento e durante a inscrição.
3) O prazo máximo para o envio dos itens adquiridos no kit será de até 60 dias após o encerramento
do evento.
Atenção: a medalha só integrará o kit se o Desafio for concluído dentro do período descrito no item 4
e homologado pela organização.
4) O IRON X -Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL X – 1000Km & 2000Km deverá ser realizado durante o
período de 90 dias contados à partir da inscrição do atleta, em locais e rotas de livre escolha dos
atletas participantes, podendo ser concluído antes da data final.
5) A atividade deverá ser monitorada via aplicativo STRAVA (recomendado) ou outro de sua
preferência, de forma individual, não sendo aceita atividade “marcada” por terceiros.
Atenção: o tipo de atividade tem que ser “ciclismo” em qualquer tipo de bicicleta, inclusive elétrica,
estática e em rolo, desde que registradas pelo STRAVA ou outro app/monitor de sua preferência.
Registros poderão ser feitos por meio de foto ou print screen que confirmem a atividade.
6) Para confirmar a conclusão do IRON X -Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL X – 1000Km & 2000Km,
os atletas deverão acessar a sua conta pessoal no site ticketagora.com.br e registrar aí as suas
atividades – de forma manual (foto ou print screen) ou automática (sincronizada com o app STRAVA).
Não serão aceitas outras formas de envio desses registros que comprovarão as distâncias percorridas.
Clique aqui para saber mais detalhes de como registrar seus treinos na plataforma da Ticket Agora.
7) O prazo máximo para o envio dos registros das atividades concluídas será de até 95 dias contados à
partir da data de inscrição de cada atleta. Caso contrário, não serão mais considerados pela
organização.
Não serão aceitas atividades anteriores à data da inscrição do atleta.
8) Registros de atividades de forma manual só serão aceitos se acompanhados de provas (print
screen, foto, etc.).
9) O uso de capacete e acessórios de segurança é obrigatório nas pedaladas por vias (ruas, avenidas,
estradas, trilhas, etc.), bem como o perfeito estado de conservação e uso das bicicletas utilizadas
neste Desafio.
10) Todos e somente os atletas que comprovadamente completarem o IRON X -Desafio Virtual IRON
BIKER BRASIL – 1000Km & 2000Km dentro do prazo estipulado neste Regulamento, receberão a
medalha de conclusão deste Desafio, que será entregue pelos correios.
Atenção: O prazo máximo para o envio da medalha será de até 60 dias logo após a conclusão do
desafio homologado pela organização.
11) Ao se inscrever no IRON X -Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL – 1000Km & 2000Km cada
participante declara que:
a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas neste Regulamento. Quaisquer dúvidas ou
omissões serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso à
estas decisões.

b) Participa do IRON X -Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL – 1000Km & 2000Km por livre e
espontânea vontade; em seu nome e de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores,
Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer
consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação neste
Desafio, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.
c) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde
física e mental perfeitas e de haver treinado adequadamente para este Desafio; até a data de sua
inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa
drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas.
d) Assume com todas as despesas de deslocamentos, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação
neste Desafio, antes, durante ou depois do mesmo.
e) Está ciente que o Desafio pode ser realizado e vias públicas e particulares abertas ao trânsito
normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer
valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste Desafio.
f) Está ciente que é o único responsável pela guarda de todo o seu equipamento (bicicleta, acessórios,
capacete, documentos, etc.) durante todos os dias do Desafio.
g) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de
um atleta.
h) Está ciente que a Medalha do IRON X - Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL – 1000Km & 2000Km é
um mérito somente para aqueles que, comprovadamente, completaram seus respectivos roteiros do
Desafio (1000Km ou 2000Km) dentro do período estipulado pela Organização.
i) Está ciente que o IRON X - Desafio Virtual IRON BIKER BRASIL – 1000Km & 2000Km poderá ser
registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os participantes que
tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la por escrito à Organização
no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário estarão, automaticamente, autorizando a sua
utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e
irretratável, sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no
exterior, sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração.
j) Menores de idade poderão participar desde que suas respectivas inscrições sejam realizadas por
seu responsável legal.
k) Não será permitida a troca de categoria de 1000Km para 2000Km e vice-versa, durante o prazo de
duração do Desafio. Atletas inscritos no Desafio 2.000Km não terão direito à medalha de 1000Km e
vice-versa.
l) Os comunicados oficiais serão enviados pelos e-mails cadastrados no ato da inscrição e publicados
no site: https://www.ironbiker.com.br/desafio-virtual
m) A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar
este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
n) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Regulamento, informações e dicas: https://www.ironbiker.com.br/desafio-virtual
- Contatos:

E-mail - desafiovirtual@ironbiker.com.br
WhatsApp business: +55 (31) 994010104
- Recomendamos seguir @ironbikerbrasil no Instagram para acompanhar detalhes e novidades do
desafio.
- O objetivo do desafio é conclui-lo dentro do período pré-estabelecido.
- É prudente e recomendado que os atletas façam uma avaliação médica geral antes de praticarem
qualquer esporte e de se inscreverem para o Desafio.
- Redobre sua atenção ao pedalar em locais públicos e estradas.
- Nunca descarte embalagens ou lixo ao longo do seu roteiro.
- Lembre-se que ainda estamos vivendo uma pandemia: respeite as regras sanitárias de sua
localidade.
Quadro de medidas da camisa de ciclismo (Jersey):

