
        COPA YEAH! ENERGY DRINK CENTRO OESTE DE 
MASTE E OPEN DE CICLISMO PROGRAMAÇAO SABADO  

DIA 16 DE MAIO DE 2015 CIRCUITO MARGINAL CASCAVEL  

                      PRIMEIRA ETAPA – SABADO                           

13 horas fechamento de circuito                                                     
13.10 horas montagem de estrutura                                         
14.00 horas entrega de kits atletas                                                       
14.10 abertura de assinatura de sumula (obrigatório) 
14.30 será servido mesa de frutas e hidratação                          
15.00 horas largada categoria máster a 30 a 39 (01hora + 
2 voltas)                                                                                         
15.03 horas largada da categoria 50 anos acima (01hora + 
2 voltas)                                                                                            
15.30 meta volante  máster a valendo 01 ponto + 100.00  
cem reais )                                                                                 
15.33  meta volante  50 anos acima  valendo 01 ponto + 
100.00  cem reais )                                                                                                 
16.30 horas largada da categoria open (01hora + 2 voltas) 
16.33 horas largada da cat. máster b 40 a 49 (01hora + 2 
voltas)                                                                                                                                                                                                  
17.00 horas   meta volante  open valendo 01 ponto + 
100.00  cem reais )                                                                                                                             
17.03 horas   meta volante  máster b valendo 01 ponto + 
100.00  cem reais )                                                                                                                                                                             
17.50 horas premiação de todas as categorias (troféus) 
18.20 desmontagem de estrutura 



 PROGRAMAÇAO DOMINGO DIA 17 DE MAIO 2015 
CIRCUITO JARDINS 

                 SEGUNDA ETAPA – DOMINGO  

 07.00 horas . fechamento de circuito                               
07.10 horas . montagem de estrutura                                                           
07.30 horas. Será servido café da manha                                   
07.45 abertura de assinatura de sumula (obrigatório) 
08.30 horas largada categoria máster a 30 a 39 (01hora + 
2 voltas)                                                                                          
08.33 horas largada da categoria 50 anos acima (01hora + 
2 voltas                                                                                           
09.00 horas meta volante  máster a  valendo 01 ponto + 
100.00  cem reais )                                                                                                                              
09.03 horas meta volante  50 anos acima valendo 01 
ponto + 100.00  cem reais )                                                                                                                              
10.00 horas largada da categoria open (01hora + 2 voltas) 
10 03 horas largada da cat. máster b 40 a 49 (01hora + 2 
voltas)                                                                                               
10.30 horas meta volante  open  valendo 01 ponto + 
100.00  cem reais )                                                                                                               
10.33  horas meta volante  máster b valendo 01 ponto + 
100.00  cem reais )                                                                                                                              

 11.50 horas divulgação de todos os resultados                     
12.00 horas premiação de todas as categorias (troféus) 
12.30 horas premiação geral dinheiro e troféus ate o 
quinto colocado  (ver regulamento)                                                                 



13.00 horas desmontagem de estrutura Lembrando que e 
obrigatório a todos largar na primeira etapa Duvidas 
..organização ; Luisinho 62 9971440    

 

  

 

 

  

 


