
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
CATEGORIA SOLO 

OPÇÃO EM NÃO USAR O CARRO DE APOIO E PACER 
  

Marque um “x” nas opções abaixo: 
(  ) NÃO IREI USAR CARRO DE APOIO 
( ) NÃO IREI USAR O PACER 
  
Eu,___________________________________________________________________________ ______________, portador da  
 
identidade __________________________ e CPF ___________________________________________, declaro que estou 
ABRINDO MÃO DO USO DO CARRO DE APOIO e PACER durante todo o percurso onde é possível o carro acompanhar e que 
estou ciente dos textos abaixo contidos no regulamento da prova, onde li e estou de acordo. 
 
Item 2 - Do percurso 
A largada acontecerá às 05:00h do dia 04 de abril de 2020 na ponte da ferrovia do Centro Histórico de Piranhas /AL, subindo 
escadarias do mirante secular, descendo a trilha do cemitério velho até chegar à estrada de calçamento, seguindo margeando 
o Rio São Francisco até chegar em Entremontes, cruza a cidade e segue pelas estradas, trilhas, ribeiras e ladeiras em trechos 
desafiadores até chegar na AL 220 na fazenda capelinha. 
A partir deste ponto os corredores irão passar pelas ruas de Olho D’Água do Casado entrando numa nova trilha da ferrovia 
indo até a Praia de Rosa nas margens do Rio São Francisco, retornando para a antiga estação ferroviária de Olho d’Água do 
Casado até o bairro Castanhas, retornando para Piranhas Antiga, percorrendo a avenida principal do bairro Xingó, retornando 
para a AL 220, descendo até o Centro Histórico com chegada na ponte da ferrovia do Centro Histórico de Piranhas /AL 
 
Item 9 - Do apoio (Suporte e Pacer)   
O apoio é OPCIONAL para os atletas SOLO. O caminho pode ser feito por veículo 4x2 tranquilamente. O carro de apoio e as 
motos deverão seguir o atleta por todo o percurso, exceto nos trechos proibidos 
O Pacer poderá acompanhar o atleta em qualquer tempo, principalmente nos trechos das trilhas.  
 
Caso o atleta opte em fazer a prova SEM APOIO DAS MOTOS e percorrer os trechos da prova SEM A COMPANHIA DO PACER, 
o mesmo deverá assinar este TERMO DE RESPONSABILIDADE, abrindo mão do apoio ou da companhia do pacer assumindo 
total responsabilidade pela sua integridade física e acidentes pessoais em todo o percurso. 
 
Em caso de mau estar ou qualquer outro motivo de lesão física, problemas respiratórios ou cardíacos que leve o atleta a ter 
que parar ou abandonar a prova, a organização da prova não se responsabiliza em resgatar o atleta em qualquer trecho do 
percurso, devendo o atleta que optou em fazer a prova sem apoio carro ou moto, aguardar ajuda ou de outro corredor ou de 
algum carro ou moto de apoio que esteja passando no local da ocorrência, e transportá-lo para a ambulância mais próxima. 
A organização da prova estará com serviço médico de ambulância no município de Olho D’Água do Casado no 73 em frente à 
escola municipal Amélia Martins e no local da chegada nas imediações da ponte da ferrovia no centro histórico. 
 

 
 
 
 

Piranhas, 04/04/2020 
 
  

 ____________________________________________________ 
ASSINATURA 


