
ORDEM DE LARGADA: 

 

Horário de Largada Categoria oficial 
10:00 Elite masculino 
10:03 Elite feminino 
10:06 Feminino amador 
10:09 Feminino master (30 anos acima) *nova categoria 2015 
10:12 Sub 23 
10:15 Sub 30 
10:18 Junior 
10:21 Juvenil 
10:24 Master C 
10:27 Master D 
10:30 Over 50 
10:33 Over 55 
10:36 Máster A 
10:39 Máster B 
10:42 Turismo A 
10:45 Turismo B 

Será expressamente obrigatória a entrada do atleta no grid de largada por meio de seu “gate” de 
origem. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão limitadas a 1000 vagas e estarão abertas a partir de 15/05/2015 até 
11/08/2015 às 20 horas e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site 
www.sistime.com.br. Os valore dos lotes de inscrição podem ser vistos nesta pagina ou na  
página oficial do evento na parte de valor e inscrição e datas. 

O término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da organização 
do evento ou pelo simples fato de preenchimento das 1000 vagas disponíveis caso a 
organização entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou gerenciamento da prova 
ou de seus recursos, sem que seja necessária a informação prévia por qualquer meio que 
seja. 

AS MESMAS SERAO LIMITADAS A 1000 VAGAS  CASO ALCANSE ESTE NUMERO  ANTES DA 
DATA CITADA ACIMA AS INSCRIÇOES SERAO ENCERRADAS IMEDIATAMENTE  

Menores de 16 anos só poderão se inscrever quando acompanhados por responsável legal, 
munidos de documento de identidade. O responsável pelo menor assinará, no ato da 
inscrição, termo de responsabilidade e autorização pela participação do menor no evento.  

Não serão aceitas inscrições de menores de 12 anos. 

No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. 

Todos os inscritos receberão kits de participação no evento. 

Será obrigatório aos cinco primeiros colocados nas categorias TURISMO-A E TURISMO-B nos 
anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 2013 2014  fazer suas inscrições nas suas 
respectivas categorias por idade. 

 


