
 

 
 

 

Senhores e Senhoras, 

Dia 11 de novembro de 2018, na cidade de Lauro Müller (SC), acontecerá o 6° Desafio 
Bombeiros Serra do Rio do Rastro, com largada em frente ao Ginásio de Esportes Nelson 
Righetto e chegada no Mirante Serra do Rio do Rastro, será possível participar de bicicletas ou 
correndo. 

As inscrições são gratuitas e já estão abertas para bombeiros militares, policiais militares e 
bombeiros comunitários e voluntários, no site www.ciclismosc.com.br em inscrições on-line, 
deverá ser informado no campo (Cidade/Equipe/Patrocínio), a Cidade e Unidade Militar  

Informações da prova: 

CRONOGRAMA 

Dia 10/11 – Sábado 

10h00 até 17h00 – Retirada dos Kits, haverá a possibilidade de retirar apenas do Kit básico no 
dia do desafio das 5:30h até às 6:00h. 

Local: Ginásio De Esportes Nelson Righetto 

Endereço: Rua Pref. Flávio Righeto, 425 – Centro, Lauro Muller – SC 

Dia 11/11 – Domingo 

06:30 h – Largada dos corredores bombeiro e policiais 

06:40 h – Largada das bicicletas bombeiros e policiais 

Os participantes deverão estar presentes no local da largada com no mínimo 30 minutos de 
antecedência. 

http://www.ciclismosc.com.br/


 

 
LOCAL DA LARGADA 

O local da largada será em frente ao Ginásio de Esportes Nelson Righetto. 

Endereço: Rua Pref. Flávio Righeto, 425 – Centro, Lauro Muller – SC 

PERCURSO 

O percurso é de 24,6 Km com chegada no Mirante da Serra do Rio do Rastro. Haverá 04 
pontos de hidratação + frutas, 3 pontos ao longo do percurso e um ponto na chegada. 

INSCRIÇÃO 

As inscrições são gratuitas e já estão abertas para bombeiros militares, policiais militares e 
bombeiros comunitários e voluntários, no site www.ciclismosc.com.br em inscrições on-line, 
deverá ser informado no campo (Cidade/Equipe/Patrocínio), a Cidade e Unidade Militar; 

O prazo para inscrição encerra no dia 11 de outubro de 2018; 

Os beneficiados com a isenção da inscrição que não comparecerem no dia da prova deverão 
ressarcir a Federação Catarinense de Ciclismo (FCC) no valor de R$ 20,00, a ser depositado no 
Banco do Brasil - Ag. 5214-0 – C/C 1069538-9 – CNPJ 75.345.504/0001-42.  

**ATENÇÃO: a inscrição é considerada definitiva, exceto com apresentação de atestado 
médico, caso em que ficará dispensado o ressarcimento a FCC.  

KIT ATLETA 

A entrega dos kits será feita dia 10 de novembro de 2018 (sábado), das 10h até às 17h. 

O Kit básico gratuito será composto de: numeração do atleta e chip de cronometragem, 
apenas para bombeiros e policiais, sem custo, haverá a possibilidade de retirar apenas do Kit 
básico no dia do desafio das 5:30h até às 6:00h. 

O kit completo para bombeiros e policiais será composto de: numeração do atleta, chip de 
cronometragem camisa de ciclismo, caramanhola e boné de ciclismo, no valor de R$ 70,00, 
devendo informar no campo Comentário/Dúvidas que deseja adquirir o kit completo e o 
tamanho da camiseta. O pagamento do Kit deverá ser feito por meio de depósito bancário em 
favor da Federação Catarinense de Ciclismo, Banco do Brasil - Ag. 5214-0 – C/C 1069538-9 – 
CNPJ 75.345.504/0001-42. O comprovante de depósito deverá ser encaminhado por e-mail 
para andrade@ciclismosc.com.br até 11 de outubro de 2018, um mês antes da prova. 

http://www.ciclismosc.com.br/
mailto:andrade@ciclismosc.com.br


 

 
Para a retirada do kit será necessário apresentar um documento com foto (original) e para 
aqueles que adquirirem o kit completo devem apresentar ainda o comprovante de depósito. 

A medalha de participação será entregue a todos os participantes no término da prova. 

 


