
COPA MARINGÁ XCC 

Viemos através desta convidar os adeptos da prática esportiva com bicicleta, a estar participando e 

prestigiando , os atletas nesse Campeonato de 3 etapas que será realizado em Maringá  nos dias 1 maio ( UEM 

Maringá),  10 julho (Parque das Grevileas Maringá)  e 4 setembro (Parque Alfredo Nifler Maringá), as provas serão 

realizadas pela manhã . O Evento conta com patrocínio da GPC empreendimentos através do Sr. Guilherme  Caleffi 

apoio da Secretaria de Esportes de Maringá, UEM (Uiversidade Estadual de Maringá) , Clube Maringaense de Ciclismo. 

Sobre a competição: As provas de XCC, são em circuitos de no máximo 2 km por volta, na terra, com o caminho 

a percorrer sendo sinalizado. O tempo de prova são de 20 minutos mais 2 voltas conforme a faixa etária da categoria. 

Sendo que para menores de 10 anos o tempo de prova será menor 10 minutos, para eles terem somente a vivência 

do esporte. 

Os circuitos não tem subidas íngremes e nem descidas técnicas ou obstáculos, pois o objetivo e a imersão dos 

jovens com esse esporte que cresce a cada ano. 

Estaremos oferecendo as seguintes categorias de acordo com a idade que completa nesse ano   : 

 1. 8 a 10 Anos (Masculino)  
2. 11 a 12 anos (Masculino)  
3. 13 a 14 anos (Masculino)  
4. 15 a 16 anos (Masculino )  
5. 17 a 18 anos (Masculino )  
6. 19 a 29 Anos ( Masculino)  
7. 30 a 39 anos (Masculino)  
8. 40 anos acima  (Masculino) 
 9. Feminino - 8 a 12 Anos  
10.Feminino 13 a 16 anos  
11.Feminino 17 a 29 Anos  
12.Feminino acima de 30 anos 
 
Material de segurança para poder participar do evento, luvas e capacete uso obrigatório. Em caso de menor 

o responsável deverá estar presente no dia do evento no local. 

Das inscrições poderão ser feitas pelo site contratado:  

Sendo que as inscrições até 18 anos no masculino e em todas as categorias feminina, será 2 kilos alimento 

não perecível (exceto fubá) ou 2 caixas de leite, que deverão ser entregues na retirada do numeral em local a 

definir. 

As categorias acima de 18 anos masculino o custo da inscrição será de 50 reais + taxa do site da empresa 

contratada.  

 As premiações serão medalhas personalizadas de 1 a 5 lugar em todas as categorias, bem como no final das 

3 etapas os 3 melhores atletas receberão Troféus. 

Maiores informações: www.noroesteciclismo.com.br ou pelo Wastaspp: 44-997478119 

Realização: Assessoria Esportiva Marcio Santos e MRSantos&Obino Eventos ciclísticos.  

 

http://www.noroesteciclismo.com.br/

