CIRCUITO VOU DE BIKE 2018 – ETAPA IPORÃ - PR
Data

14/10/2018
Local

Lar dos Velhinhos de Iporã – Pr (Lar Beneficiente Frederico Ozanam)
Organizador

MTB IPORÃ - PR

O EVENTO
§ O Café da manhã será servido a partir das 07h00.
§ A largada será às 08h15.
§ Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no chão (cal), fitas e placas
de
indicação
e
não
são
fechados
para
o
trânsito local, devendo o competidor tomar as precauções necessárias.

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas no período de a 30/08/2018 a 09/10/2018.
O valor da inscrições será de R$ 75,00.
Serão aceitas inscrições no dia do evento, porem o valor será de R$ 90,00 sendo que o
participante não terá direito a camiseta, plaquinha da bike e Medalha (itens fornecidos aos
participantes que realizarem as inscrições de forma antecipada).
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
§ O percurso será misto feito por trilhas, picadas, 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.

PREMIAÇÃO
Medalhas de Participação para os 400 primeiros inscritos devidamente identificados por
pulseiras disponibilizadas pela organização junto ao kit de inscrição, para todos os atletas
que completarem a o percurso.
A entrega de brindes será distribuída aos ganhadores de acordo
com a disponibilidade dos patrocinadores (suplementos
alimentares, acessórios, vestuários, equipamentos, etc.).

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se que o piloto use luvas, óculos, e garafinha
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 camiseta
para os 300 primeiros inscritos, 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 aos pontos de hidratação e também ao almoço.

DOCUMENTAÇÃO
É prudente que todos os atletas levem seu documento original de identificação, e cópia do
boleto bancário pago para sua confirmação da inscrição

MAPA

REGULAMENTO
Clique aqui e acesse o regulamento oficial.

LOCAL
Data: 10/08/2018
Local: Lar dos Velhinhos de Iporã (Lar Beneficiente Frederico Ozanam)
COMO CHEGAR
Inscreva-se aquiInscrições até 09/10/2018 ou término das vagas Obs. Evento limitdado a 400 inscrições

Faltam para o evento
DiasHorasMinutosSegundos

RECOMENDE ESTE EVENTO


Já fez o seu pedido?

o
o
o

- Reenviar 2ª via do boleto
- Reenviar confirmação de inscrição
- Cancelar pedido

o

- Alterar dados da inscrição



Sobre o organizador
o

Este evento é organizado por:

o
o
o

MTB IPORÃ – PR
LUCILENE SIBIM
CPF: 075.791.319-94

o

As informações divulgadas nesta página, assim como toda a organização do evento, são de
responsabilidades do organizador.

o

ver eventos deste organizador

CENTRAL DE AJUDA


Status do seu pedido



Imprimir segunda via de boleto



Reenviar confirmação de inscrição



Cancelar pedido



Política de cancelamento

MINHA CONTA


Login



Novo Cadastro
TERMOS DE COMPRA | POLITICA DE PRIVACIDADE | DENUNCIE ESTE EVENTO

