Válido para o RK Nacional

1. PROGRAMAÇÃO:
LOCAL – Parque UNIPRAIAS (Praia de Laranjeiras)

DIA – 31 de janeiro (sab)
13:00/18:00 – Treinos
DIA – 01 de fevereiro (dom)
08:00/09:30 – Treino sem paradas (01 descida por piloto)
10:00
- Qualify
14:00
- Final

2. CATEGORIAS:
Feminino
Elite: 16 anos acima (nasc. Em 1998 e anos anteriores)
Masculino
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 1996 e anos anteriores)
SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 1996 a 1986)
JUNIOR: 17 a 18 anos (nasc. em 1998 a 1997)
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2000 a 1999)
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2003 a 2001)
MASTER A (nasc. em 1985 a 1976)
MASTER B (nasc. em 1975 a 1966)
MASTER C (nasc. em 1970 e anos anteriores)
Estreantes : Rígida I ( 15 a 18 anos)
Rígida II (acima de 18 anos)
Full (15 anos em diante)

3. INSCRIÇÕES:
O valor da inscrição é de R$ 60,00 para atletas Federados e R$ 80,00 para Não
Federados, se efetuado o pagamento até dia 29/01.
O
comprovante
de
pagamento
deverá
enviado
para
o
e-mailinscricoes@ciclismosc.com.br.
A confirmação da inscrição só se completa com o pagamento.
Faça sua inscrição on-line em www.ciclismosc.com.br.
Banco do Brasil – AG. 5214-0 - Conta Corrente 1.069.538-9, em nome da FCC.
4. PREMIAÇÃO:
Serão premiados, com premiação em material os cinco primeiros em cada categoria.
5. HOSPEDAGEM CREDENCIADA AO EVENTO:
HOTEL INTERPRAIAS (Bairro da Barra – a 2 km da Pista):

GENOVA HOTEL (centro da Cidade na Barra Sul – a 6 km da Pista):

(47) 3404-8892 / 3361-8892
www.hotelgenova.com.br
reservas@hotelgenova.com.br
VILA TAQUARAS (Praia de Taquaras - a 2 km da Pista):

(47) 3361-8976/ 9996 4706/9923 9239
www.vilataquaras.com.br

ESTALEIRO VILLAGE (Praia do Estaleiro - a 5 km da Pista):
Av. Rodesindo Pavan (Interpraias), 3996 - Praia do Estaleiro
Fones: 47 9112-5300 – 9112-5200
Facebook: http://www.facebook.com/pousadaestaleirovillage
http://estaleirovillage.com
http://www.flickr.com/photos/46449934@N00/sets/72057594142287973
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Detalhes importantes que fazem diferença na estadia dos participantes
* Acesso e distância ao evento desde a pousada:
O acesso à praia de Laranjeiras e ao Circuito poderá ser feito diretamente através da
rodovia Interpraias, sem necessidade de circular pela BR 101. A distância até o circuito
é de apenas 5 minutos de carro.
*Amplo estacionamento e espaço físico para as bicicletas e equipamentos:
Estacionamento (gratuito) e área verde. Poderão acomodar suas bikes sem dificuldades,
pois a maioria dos chalés e apartamentos são térreos. Oferecemos área com lava jato
para limpeza das bikes.

HOTEL GERANIUM ( Centro da Cidade - a 6 km da Pista):
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6. Pista
A largada será a 237 metros acima do nível do mar, descendo por uma pista de alto nível
técnico, com de 1.410 m de comprimento. O acesso à largada aos ciclistas será através
de caminhões.
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NOTA – a pista sofrerá alteração na sua parte final.

8. ESPAÇOS COMERCIAIS:
Custo da Locação – R$ 200,00 (base - espaço de 3 x 3m).
Fazer reserva pelo e-mail – andrade@ciclismosc.com.br.

9. PARCEIROS:
-

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú;

- 12º Batalhão de Polícia Militar;
- 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar;
- Fundação Municipal de Esportes;
- Secretaria de Obras;
- Parque UNIPRAIAS.
04 de janeiro de 2015.
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