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1ª COPA CURITIBA DE ESTRADA - 2018 

                                                              

Nota 002-1AGOSTO2018 

INSCRIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES NA 2ª ETAPA DA COPA 

Informamos que, EM CARATER NECESSÁRIO, todos os participantes da 2ª Etapa da Copa Curitiba de Ciclismo de Estrada deverão fazer sua 

inscrição junto ao site oficial da Prefeitura de Curitiba. 

Em virtude das modificações e a inclusão do ciclismo com pagina especifica no Projeto “ Ciclismo Curitiba” necessitamos que todos façam suas 

inscrições para que possamos testar o novo sistema de gerenciamento de resultados. 

A) A confirmação de inscrição e assinatura de sumula é 1 hora antes do horário oficial de bateria que a categoria pertence; 

B) A programação esta confirmada conforme informativos anteriores: 

a. 1ª Prova – categoria Juventude (Inf. Juv – Juv – Junior Masculino) e Paraciclismo às 8 horas (Título de Campeão 

Curitibano por categoria); 

b.  2ª Prova - categoria Feminina – todas às 8:50 h (Título de Campeão Curitibano por categoria); 

c.  3ª Prova – Categoria Máster B2, C1, C2 às 9:30 h e concorrer o Título de Campeão Curitibano Máster B2 em uma prova 

única. E atletas que perderem uma volta serão retirados da prova. 

d. 4ª Prova – Categoria Aberta ás 1030 h, valida para o ranking da Copa. 

C) As metas volantes especificadas no informativo principal e regulamento serão disputados por todos como se a prova fosse a uma 

única categoria e será computada no ranking geral da Copa para os contemplados; 

D) Os inscritos na primeira etapa que participaram, obrigatoriamente para participar da segunda etapa deverão correr com o mesmo 

número oficial entregue na primeira etapa. Quem não levar o número oficial não participará. 

E) Os novos inscritos retirarão seu número oficial uma hora antes da sua bateria junto à organização.  

A coordenação. 


