
5ª VOLTA DO BOQUEIRÃO UNAI-MG 2018 

XCM/ESTRADÃO 

 

Local De concentração 05h15min saída: restaurante vó maria 

Data do Evento: 25 de março 2018 

Saída: 06h00min 

Contato: (38) 9 9944-3269 (vivo) watts SAP (61) 9 8194-3211 (38) 9 9949-1670 

Email: andrericardo_unai@hotmail.com 

 

EU ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE E Confirmo a minha participação na prova, li e 

concordo com o regulamento desta prova que está em questão no site da prova 

SISTIME: declaro estar apto e em condições médicas para disputá-la, isentando os 

organizadores e patrocinadores da mesma, em meu nome e de meus herdeiros e ou 

sucessores, de quaisquer incidentes de que eu venha sofrer e permito o livre uso do 

meu nome e imagens para finalidades legítimas, estando ciente ainda dos padrões 

regulamentares do evento 5ª VOLTA DO BOQUEIRÃO UNAÍ MG 2018. 

 

 

1.0. SOBRE O PASSEIO. 

O passeio será em terreno de asfalto e em terra batida pelas estradas de 

fazendas vizinhas a unaí. 

1.1. SOBRE LOCAL PONTO DE PARTIDA. 

O ponto de partida será no restaurante VÓ MARIA situado na rua nossa 

senhora do Carmo centro de unaí as 06h00min da manhã, saindo todos 

os ciclistas juntos com apoio. 

1.2. Sobre o apoio 

mailto:andrericardo_unai@hotmail.com


Os ciclistas terão apoio do início ao final do passeio com carros com 

suporte mecânico, apoio caso precise trazer sua bike, ônibus de apoio,  

lanche gratuito na metade do percurso, água, frutas, doce...e um 

delicioso almoço que será servido para todos os ciclistas inscritos, 

oferecido pela organização na chegada no clube da AABB NO BAIRRO 

JARDIM. 

 1.3. Sobre o percurso: 

O percurso completo terá 85 km e teremos o percurso reduzido de 42 km 

que esses ciclistas do reduzido irão iniciar o passeio dentro do ônibus de 

apoio até o km 42 e de La em diante seguirão junto com todos do 

passeio assim finalizando todos juntos. 

1.4. Sobre categoria 2 percursos 

PERCURSO 1- INTEGRAL 85 km 

PERCURSO 2- REDUZIDO 42 km 

 

1.5. Sobre as camisetas 

As camisetas do evento serão limitadas para os 100 primeiros inscritos e 

pagos. 

 

1.6. Sobre o kit 

O kit será composto por: 

Uma camiseta personalizada do evento para pedalar 

Uma pulseira do evento 

Doces de banana 

1 barra de cereal 

Adesivo do vento. 

1.7. Sobre o uso da pulseira 



O uso da pulseira será obrigatório para maior segurança da organização 

do evento. 

1.8. Sobre transferência de inscrição 

A transferência de inscrição de um atleta ciclista inscrito no evento em 

questão somente poderá ser feita pelo próprio inscrito pelo site ou 

direto com a organização de no prazo mínino de 5 dias úteis para maior 

segurança, em hipótese alguma não poderá ser transferida fora desse 

prazo ou no dia do evento. 

1.9. Sobre inscrição 

Caso o atleta venha desistir, não será devolvido valor da inscrição ou 

reembolso. 

1.0.1. Sobre o almoço  

O almoço somente será servido a partir do 12h00min  

 

1.1.2. Sobre equipamento de segurança 

Será de uso obrigatório o uso de capacete ou tênis pelo os inscritos no 

evento, ou o mesmo não poderá participar,  devido sua própria 

segurança. 

                                                  Realização   

                     MINAS EVENTOS ESPORTIVOS                                                              

                                                        

                 CONTATO: (38)- 9 9949-1670- (61)9 8194-3211 WATTSAP 


