
IMPORTANTE

Plaquinha da Bike com numeral, pulseira de identificação e medalha de participação, e a camiseta
de ciclismo ou casual.

O EVENTO
Concentração: Salão Paroquial de Mariluz - Av. Marília, Praça da Igreja Matriz - Mariluz - PR,
87470-000

07h00 - Recepção dos atletas, entregas de kits e café da manhã
07h45 - Alongamento
08h00 - Saída para o trajeto
12h00 - Almoço
13:30 - Sorteio das Bicicletas e Brindes

Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no chão (cal), cones e placas de indicação
e  não  são  fechados  para  o  trânsito  local,  devendo  o  ciclista  participante  tomar  as  precauções
necessárias.

SORTEIO
- 02 Bike aro 29.
- Sorteios de Brindes

PREMIAÇÃO
Medalhas  de  Participação  para  todos  os  inscritos  devidamente  identificados  por  pulseiras
disponibilizadas pela organização junto ao kit de inscrição, para todos os atletas que completarem a
o percurso.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se que o ciclista use luvas, óculos, e garrafinha de
água  para  abastecimento  junto  aos  pontos  de  apoio  durante  o  percurso.,  para  sua  segurança  e
conforto.

Não será permitido pedalar de sunga, sem camisa ou qualquer outro objeto ou acessório que não
caracterize um ciclista.

KIT PARTICIPANTE
O atleta receberá um kit a ser retirando na recepção do evento contendo (uma camisa, aos para os
que escolherem seu kit  com camisa  de ciclismo),  uma plaquinha com numeral  referente  a  sua
inscrição, que deverá ser usado na frente de sua bike durante a etapa, e uma pulseira que lhe dará
acesso ao café da manhã, aos pontos de hidratação e também ao almoço.

INSCRIÇÕES E VALORES
As inscrições  deverão  ser  feitas  até  19/08  às  18h00 no  valor  de  R$ 120,00  com camiseta  de
ciclismo/Casual

TERMO DE RESPONSABILIDADE MENOR DE IDADE
Só serão  aceitas  as  inscrições  de  menores  de  18  anos,  com a  apresentação  da  autorização  do
responsável ASSINADA que deve incluir obrigatoriamente o seu CPF na ficha de inscrição e terá
que ser entregue na secretaria de esportes no dia do evento.



PERCURSO
• Distâncias de 25 e 45km.
• O percurso será misto feito por estradas de terra, estradas e ruas pavimentadas. O Percurso será
formado por obstáculos naturais como subidas, descidas e outros.
• É responsabilidade do participante, seguir o trajeto correto no qual ele se inscreveu, o mesmo
estará disponível em nosso site,
através de planilha e em GPS, qualquer alteração no trajeto, será divulgada antes da largada.

DOCUMENTAÇÃO
É prudente que todos os atletas levem seu documento original de identificação, e protocolo de
confirmação emitido pelo sistema Ticket Sports e enviado ao e-mail cadastrado.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
• Qualquer dúvida relacionada a organização do evento poderá ser sanada nos seguintes contatos:
E-mail: voudebikemariluz@mariluznet.com.br
Fone: (44) 9 8827-0988 - Weslei / (44) 9 9700-7530 - Cleverson / (44) 9 9705-1213 - Amilton

•  Dúvidas  relacionadas  às  inscrições  online  e  pagamento,  favor  entrar  em contato  com Ticket
Sports:
Apoio Participantes (Ticket Sports)
E-mail: sac@ticketsports.com.br
Fone: (11) 3588-0326
Central de Ajuda ONLINE: www.ticketsports.com.br/Ajuda/Participante
REGULAMENTO
Clique aqui, confira o regulamento!


