
 Com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva através da 

bicicleta, dando a oportunidade a todos de participarem de um evento com a integração entre 

cicloturistas, atletas amadores e profissionais, criando um clima de confraternização entre os 

ciclistas participantes, este é o verdadeiro objetivo do CIRCUITO PUTZ! DE MOUNTAIN BIKE/ 

SUSSA BIKE FESTIVAL. 

Nosso foco é proporcionar uma experiência de superação e companheirismo, onde o ciclista 

leva as experiências que vive no evento para a vida social e profissional. O evento busca 

promover mudanças psicológicas positivas nos ciclistas e ainda valorizar o meio ambiente.  

O evento acontecerá na cidade de Campinápolis – MT com toda a infraestrutura na praça 

central da cidade onde será realizado as largadas e chegadas e também entregas de kits e 

informações do evento. 

VEJA O CARTAZ DO EVENTO 

DATA E HORÁRIO 

 Dia 05/08 – 20:00h Pedal+1 um divertido passeio pelas ruas da cidade com sorteio de 

prêmios para os participantes. 

 Dia 06/08 – das 08:00h as 18:00h – entrega dos kits para os participantes do Circuito Putz! 

De Mountain Bike na praça central. 

 Das 08:00h as 11:00h – Fórum sobre Cicloturismo no Araguaia* (convites limitados) 

 A partir das 15:00h – Passeio na Trilha Sussa 

 Dia 07/08 – Largada Circuito Putz! De Mountain Bike todas as categorias 

 A partir das 11:00h – Entrega da Premiação 

 A partir das 12:00h – Almoço de Confraternização Boi no Rolete 

  

INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas pelo site Sistime, os valores são: 

LOTE 1 -R$ 160,00 (por dupla) - do dia 01/07/2016 até o dia 23/07/16.  

LOTE 2 - R$180,00 (por dupla) - do dia 24/07/16 até o dia 26/07/16  

LOTE 3 - R$ 200,00 (por dupla) - do dia 27/07/16 até o dia 31/07/16  

Esclarecendo que as vagas são limitadas. Então, não deixe para fazer sua inscrição no último dia. 

P.S: Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e 

psicologicamente para a prova. Compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio 

ambiente ao longo do percurso. 

KIT ATLETA 

Os Kits de participação serão entregues na cidade de Campinápolis na praça central junto a 

organização do evento. 

Esclarecendo que os kits serão entregues somente no dia Dia 06/08 das 08:00h as 18:00h Os atletas 

devem estar com documento de identidade da dupla e comprovante de pagamento 

 

PREMIAÇÃO E FINALIZAÇÃO 



Medalhas: somente para os atletas que comprovadamente completarem a prova dentro do 

período regulamentar.   

Premiação: - em dinheiro para os primeiros, segundos e terceiros colocados Dupla Feminina, 

Dupla Masculina e Dupla Mista sendo: 

1º Dupla R$ 500,00 

2º Dupla R$ 400,00 

3º Dupla R$ 300,00 

Valores para as Dupla Feminina, Dupla Masculina e Dupla Mista 

Troféus: para as 3 (Três) primeiras duplas colocadas de cada Categoria  OBSERVAÇÃO:  1 (um) 

troféu por dupla.  

REGULAMENTO 

Leia o REGULAMENTO DA PROVA na íntegra, assim você ficará por dentro de todos os detalhes do 

evento. 

P.S: Leia na íntegra as informações sobre as categorias no regulamento da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA 

Escreva: betobicicletas@hotmail.com.br 

Telefone: (66) 3401-3695 / 99241-2733 / 8100-7003 

ORGANIZAÇÃO: Beto Bicicletas e Sussa Bike Clube. 

SERVIÇOS SISTIME: Inscrições on line 

 

http://sistime.com.br/eventos/wp-content/uploads/2016/06/2016-sistime-70-km-brasilia.pdf

