
 
CICLISMO DE ESTRADA – JOINVILLE /SÃO FRANCISCO DO SUL – 93 k  

Data:  15 de dezembro (dom) 
Largada:  08:00 h 
Local: Arquivo Histórico de Joinville (Av. Hermann Lepper – Centro - Joinville)  

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MARINHA DE SÃO FRANCISCO DO SUL promove a PROVA CICLISMO DE ESTRADA –  

SEMANA DA MARINHA. 

  
PARTICIPANTES 
A prova é aberta a qualquer pessoa  que se  encontre em perfeito estado de saúde e, com idade mínima de 16 anos,  
   nas categorias Open (elite + junior + sub 30), Master A (30-39) e Master B (40-49) 
  
INSCRIÇÃO –  serão aceitas apenas as 150 primeiras inscrições. 
Faça sua inscrição on line no site www.ciclismosc.com.br 
Valor da inscrição -  02 kg de alimentos não perecível e 05 lacres de lata de bebida. 
  
  
PERCURSO – 93 km 

 

 
 

MAPA E ALTIMETRIA  - http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xkqclslyqrvqwjcx 
NOTA – para a segurança dos participantes, no entroncamento da RODOVIA DO ARROZ e BR-280 (em 
Guaramirim), o atleta com atraso superior a 10 minutos do pelotão principal, será eliminado da Prova. 
Haverá um ônibus para o recolhimento. 

  

  

www.ciclismosc.com.br
MAPA%20E%20ALTIMETRIA
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xkqclslyqrvqwjcx


 
 
 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
06:30 às 07:30 h - RETIRADA DO KIT DO ATLETA NO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE JOINVILLE 
                             RUA HERMANN LEPPER - CENTRO 
08:00 h – Largada  
11:00 h - Premiação  
  
 
PREMIAÇÃO 
Medalhão até o 5º colocado em cada categoria.  
 
Categoria OPEN 
1º - R$ 2.000,00 
2º - R$ 1.000,00 
3º - R$  800,00 
4º - R$  400,00 
5º - R$  400,00 
 
 
AOS PARTICIPANTES  
Lounge com frutas e água, após a chegada em São Francisco do Sul. 
 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de 
nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente 
de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ 
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento, DECLARA O PARTICIPANTE QUE: 
  
  
1. Ao me inscrever na competição, assumirei total responsabilidade de acidente que vier me acontecer, considerando 
ser o evento   em vias públicas. 
  
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA, e estou ciente que não existe nenhuma  
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 
  
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação 
nesta  PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a organização da prova, colaboradores e 
patrocinadores  DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer,  advindos da participação nesta PROVA. 
  
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos regulamentares da PROVA. 
  
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei nas áreas do evento,  nenhum material publicitário, promocional ou político, 
 sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco 
 a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 
autoridades. 
   
6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa  
falta grave. 
  
7. Autorizo o uso de minha imagem como de minha equipe,  para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e 
entrevistas  em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organização do evento, mídia e 
patrocinadores. 
  
8. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança  todos os eventuais custos referentes  
à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos, serão suportados única e exclusivamente  
por mim, isentando a Comissão Organizadora  pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 
  



 
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer 
que  seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação  nesta PROVA. 
  
10. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados,  assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias,  
ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

  

 


