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PROGRAMAÇÃO 

O evento acontecerá entre os dias 13 e 15 de julho de 2017 e a programação acontecerá da 

seguinte forma: 

Dia 13 

14:00 A organização do evento está pronta a receber os atletas na cidade de Bela Vista de Goiás, 

contando com toda a estrutura disponível e liberada a partir deste horário. 

Local: Praça José Lobo, centro Bela Vista de Goiás. 

18:50 Entrega dos kits uniformes no local que acontecerá o congresso. (local a ser definido) A 

entrega do uniforme será exclusivamente para o inscrito com a apresentação de documento com foto. 

Não será permitido que um inscrito pegue o kit uniforme de outro. 

19:30:00 Primeira chamada do CONGRESSO TÉCNICO OBRIGATÓRIO. 

20:00 Segunda chamada para o CONGRESSO TÉCNICO OBRIGATÓRIO. O atleta que não 

comparecer no congresso técnico estará automaticamente suspenso a sua participação no evento, este 

porem deverá procurar a organização do evento para receber seu kit uniforme após o termino do 

evento. 

Congresso técnico. 

Tópicos: 

• Abertura do Cerimonial 

• Breve apresentação histórica do passeio 

• Apresentação da equipe de apoio 

• Apresentação dos patrocinadores e apoios 

• Apresentação do regulamento e conduta dos participantes 

•  Segurança e apoio médico 

21:00 Coffe Break 

21:30 Atletas liberados 

 

 

 



 
 

 

Chácara Campestre: Rua 119, Quadra 256, Lote 2. Parque Las Vegas II. Caixa postal 66  
Bela Vista de Goiás CEP 75240-000 

Site: WWW.CICLISMOCOYOTE.COM.BR 
ciclismocoyote@hotmail.com 

Dia 14 

06:00 café da manhã e entrega da TOCA OBRIGATÓRIA 

07:00 Início do passeio (Presença Obrigatória) 

O passeio passará pelas seguintes cidades: 

• Senador Canedo - Posto Barcelona 

• Goiânia 

• Goianira (almoço) 

• Inhumas 

• Itauçu 

• Itaberaí 

05:30 termino do primeiro dia do passeio 

20:00 jantar 

21:00 atletas liberados 

 

Dia 15 

05:00 café da manhã 

05:30 Início do passeio 

O passeio passará pelas seguintes cidades: 

• Heitoraí 

• Itapuranga 

• Faina (almoço) 

• Araguapaz 

• Aruanã 

17:00 termino do segundo dia do passeio 

18:00 atletas liberados 

20:00 retorno dos atletas em ônibus cedido pela organização. 

 

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES, SENDO OS ATLETAS 

INFORMADOS VIA E-MAIL SOBRE QUAISQUER MODIFICAÇÕES. 


