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Olá, atleta! 

Sair do óbvio. É o que pretendemos com a primeira edição do Pedal Legal, na rodovia Trans-
pantaneira, em Poconé (MT). Nada de asfalto ou trilhas super conhecidas. Queremos pro-
porcionar a você um momento único, de contemplação de algumas das paisagens mais 
belas do mundo, que estão a poucos quilômetros de Cuiabá: o Pantanal Mato-grossense. 
Temos certeza de que será uma experiência incrível, cheia de superação, alegria, confrater-
nização e, claro, lindas recordações e fotos, né? 
Para que nosso evento esteja à altura da beleza do nosso Pantanal, a CAA/MT e a equipe do 
Ultramacho estão preparando uma estrutura bem legal, primando pela sua segurança e a 
de sua família. Sim, família! Porque o Pedal Legal também é um evento para a família. Inclu-
sive, teremos Espaço Kids com monitores e seguro de acidentes pessoais para as crianças. 
Aqui, neste manual você encontra as principais informações sobre o Pedal Legal e alguns 
serviços oferecidos por nossos parceiros. Mesmo assim, aconselhamos a leitura do regu-
lamento e o videobriefing que será disponibilizado em nosso site e nas redes sociais nos 
próximos dias. 
Boa prova e, acima de tudo, divirta-se e contemple cada maravilha que o Pantanal Mato-
-grossense oferece! 

Diretoria da CAA/MT

ENTREGA DE KITS
23/05 - das 14h às 19h  |  24/05 - das 8h30 às 19h  |  25/05 - das 8h30 às 17h
Entrega dos kits na sede da Caixa de  Assintência dos Advogados de Mato Grosso. 
Ela fica situada na Avenida Transversal, S/N – Centro Político Administravo (ao lado da 
OAB-MT).

26/05 - 6h às 6h45 (Transpantaneira)
Entrega dos kits na base do evento no Hotel Pantanal MT, na Rodovia Transpantaneira 
(MT-060), KM 48, Poconé/MT.

ENTREGA DE KIT

O atleta pode retirar o kit levando um documento oficial com foto.

RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS

Caso o atleta necessite que seu kit seja retirado por terceiros, o portador deve levar uma 
cópia IMPRESSSA de documento oficial com foto do competidor;

Não aceitaremos foto de celular. O kit não será entregue em hipótese alguma sem esse 
documento, tanto para o atleta quanto para terceiros.

LARGADA

 Dia 26 de maio, às 7 H. 
 

CRONOGRAMA
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AVISOS IMPORTANTES!

Chegue CEDO. 
Mesmo com o mapa e as placas indicativas, alguns atletas podem ter dificuldade para en-
contrar o local do evento. Leve tudo o que vai precisar para fazer a prova com você. Estacio-
ne com calma e faça um aquecimento antes da largada.

Hidrate-se bem e venha alimentado para participar. 
Nosso sistema de hidratação segue o padrão de lixo zero. Por isso, não há entrega de água 
ou isotônico em embalagens. Cada atleta deve levar squeeze ou mochila de hidratação. 
Nos postos de abastecimento, você encontrará a água em jarras para preencher o seu refil.

Para ajudar a amenizar o calor disponibilizamos esponjas para você colocar na água ge-
lada das caixas de gelo e se refrescar.

Crianças menores de cinco anos precisam de um acompanhante.
Para os atletas que levarem a família, informamos que não há problema algum. Inclusive, 
haverá o serviço de recreação na base. Protetor solar e repelente são sempre recomenda-
dos, assim como luvas e meias longas.

Traga os equipamentos sugeridos: eles foram solicitados para sua segurança. Perigos 
como abelhas são monitorados, mas elas se deslocam o tempo todo na mata. Além disso, o 
reservatório de água é vital para que o participante se mantenha hidratado.

O evento irá ocorrer sob qualquer condição climática. Por isso, se prepare para participar 
sob sol ou sob chuva. Equipe-se e curta ainda mais o esporte na natureza.

POCONÉ

COMO CHEGAR AO HOTEL PANTANAL MT

HOTEL
PANTANAL MT

01

01

02

02

Rodovia MT - 060 (Transpantaneira).
Seguir pela rodovia até o KM 48.

Hotel Pantanal MT
Aqui é a base do evento Pedal Legal

ITENS SUGERIDOS - Mountain bike 20KM / 40KM / 60KM

Kit de primeiros socorros com: 
2 comprimidos antialérgicos e 

2 analgésicos; -Gaze, esparadra-
po, bandagem e luva de látex ; 

-Silver Tape;

Sistema de hidratação 
para 500 ml, no mínimo;

Capacete afivelado 
o tempo todo e bicicleta.
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MOUNTAIN BIKE 20KM
Um desafi o para introduzir no participante o gosto pela atividade na natureza. Esta quilo-
metragem é ideal para aqueles que estão iniciando ou irão acompanhados de menores de 
idade.

Com a pegada mais contemplativa, visa a oportunidade de um primeiro contato com a re-
gião com todo o suporte necessário

Comentário do trajeto:

Com desnível baixo e subidas imperceptíveis o trecho todo. O único ponto de atenção nes-
te trajeto são as pontes. Todas são de concreto, mas sua largura só permite a passagem de 
um carro por vez. Por isso preste atenção para evitar eventuais acidentes.

Leve seu recipiente de água. No seu trajeto só há um ponto de hidratação, no KM 10. Este 
também o ponto de retorno para a base.
 

MOUNTAIN BIKE 40KM
Um desafi o intermediário para aqueles que já fazem alguma atividade física. Esta quilome-
tragem é ideal para aqueles que querem se exercitar, mas ao mesmo tempo curtir a natu-
reza.
Um momento especial para se desafi ar na natureza com toda a estrutura de um evento 
nacional.

Comentário do trajeto:

Com desnível baixo e subidas imperceptíveis o trecho todo. O único ponto de atenção nes-
te trajeto são as pontes. Todas são de concreto, mas sua largura só permite a passagem de 
um carro por vez. Por isso preste atenção para evitar eventuais acidentes. 

Leve seu recipiente de água. No seu trajeto só há três pontos de hidratação, no KM 10, 
20KM(ponto de retorno do trajeto) e 30KM.

MOUNTAIN BIKE 20KM
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MOUNTAIN BIKE 60K
Um desafi o projetado para aqueles que querem uma experiência completa de mountain 
bike no Pantanal. Voltada à atletas que já estão acostumados a pedalar na estrada de 
terra.
Um momento especial para você se desafi ar na natureza com toda a estrutura de um even-
to nacional.

Comentário do trajeto:

Com desnível baixo e subidas imperceptíveis o trecho todo.O único ponto de atenção nes-
te trajeto são as pontes. Todas são de concreto, mas sua largura só permite a passagem de 
um carro por vez. Por isso preste atenção para evitar eventuais acidentes.

Leve seu recipiente de água. No seu trajeto só há três pontos de hidratação, no KM 10, 
20KM e 30KM (ponto de retorno do trajeto).

MOUNTAIN BIKE 60K

ESPAÇO KIDS 
Para a comodidade dos participantes do Pedal Legal, a Caixa de Assistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/MT) terá o Espaço Kids no dia e local do evento, das 7h às 11h. Moni-
tores qualifi cados e experientes realizarão diversas atividades recreativas para entreter os 
pequenos enquanto seus pais e familiares percorrem a Transpantaneira. Para a total segu-
rança das crianças, haverá seguro contra acidentes pessoais.
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