
                                            Programação e largadas  

1ª Estágio: -- (sábado dia 10 de outubro ) – 16:00 Nerópolis  46. km  

Largada e chegada rodovia Goiânia a Nerópolis ,antiga churrascaria , retorno 1º 

rotatória de Nerópolis com 22.8 .km  

Entrega de kits a partir das 14.00  horas  local de largada   

Assinatura de sumula a partir das 14.30 minutos  

Sorteio de carros de apoio a partir das 15.30 minutos 

Open (aberto a todas as idades ) 16.00   horas   46 km 

Máster a 30 a 39  anos  16.05 minutos    46 km  

Máster b  40 a 49 anos  16.10 minutos    46 km  

Máster c 50 anos acima 16.15 minutos    46 km  

02 Metas volantes de Sprint  km 13.3 e  km 26.06  para todas as categorias  

02 Metas de montanha  km 20.08 e km 32.03   para todas as categorias  

Premiação será as 18.horas conforme  a ordem de largada  

 

2ª Estágio: -- (Domingo 11 de outubro) 9:00 horas posto Barcelona 72 km 

Largada e chegada posto Barcelona rodovia Goiânia a bela vista logo após a policia 

rodoviária , retorno fim de pista dupla trevo para Piracanjuba 36 km  

Assinatura de sumula a partir das 08;00 horas  

Open (aberto a todas as idades ) 09.00   horas   72 km 

Máster a 30 a 39  anos  09.05 minutos     72 km  

Máster b  40 a 49 anos  09.10 minutos     72 km  

Máster c 50 anos acima   09.15 minutos   72 km  

02 Metas volantes de Sprint  km 12.2 e  km 47.07  para todas as categorias  

02 Metas de montanha  km 23.01  e km 60.05   para todas as categorias  

Premiação será as 12;00 horas conforme  a ordem de largada  

 



 

3ª Estágio:  (Domingo 11 de outubro ) 15:30 horas  09 km                                                         

Contra Relógio 09 km largada e chegada  posto Barcelona a senador Canedo logo após 

a policia rodoviária saindo para bela vista , retorno 4.5 km  1º rotatória   

Assinatura de sumula apartir das 14.30 minutos  

Open (aberto a todas as idades ) 15.30  minutos   09 km 

Máster a 30 a 39  na sequencia  09 km  

Máster b  40 a 49 anos  na sequencia  09 km 

Máster c 50 anos acima   na sequencia  09 km 

Premiação será as 18;00 horas conforme  a ordem de largada  

 

As chamadas de bike de contra relógio ...não serão aferidas inspecionadas ou qualquer 

outro tipo de checagem ...   

 

4ª Estágio: -- (Segunda feira feriado dia 12 de outubro ) 08.30 horas  

Largada e chegada circuito jardins (o mesmo da copa yeha)3 mil 750 mts por volta  

saída para bela vista virar a direita no viaduto antes do autódromo  

Será servido café da manha a todos participantes 07.00 a 08.20 

Assinatura de sumula a partir das 07;30 horas  

Máster a 30 a 39  anos  08.30 minutos   1 hora + 02 voltas  

02 metas volantes  08.50 e 09.10 minutos    

Máster c 50 anos acima  08.33  minutos   1 hora + 02 voltas 

02 Metas volantes de Sprint   08.53 e 09.13 minutos   

Open (aberto a todas as idades 10.00  1 hora + 02 voltas  

02 Metas volantes de Sprint 10.20 e 10.40 minutos   

Máster b  40 a 49 anos  10.03 minutos 1 hora + 02 voltas 

02 Metas volantes de Sprint 10.23 e 10.43 minutos    



Premiação será as 11;30 horas conforme  a ordem de largada  Premiação geral de todo 

o evento será as 12.00 horas começando com metas e montanha e após conforme 

ordem de largada   

Organização  ..luis carlos silvestre   62 99714490  

 

 


