
 

 

 

 

 

CICLOTURISMO 4º EDIÇÃO PARANOÁ 

Quando as pernas se cansarem, pedale com o Coração. Você é mais forte do que imagina! 

Em 18 de agosto, Paranoá recebe a quarta edição do Cicloturismo . 

O cicloturismo não é uma competição e, sim, uma modalidade voltada ao lazer. É a melhor opção para quem 
gosta de descobrir novos lugares, conhecer pessoas e apreciar belas paisagens. Esta é a sua chance de 
convidar o grupo do pedal, o amigo do trabalho ou, quem sabe, incentivar um familiar a sair do sedentarismo. 

Nessa quarta edição, devido ao grande numero de crianças e iniciantes, serão três percursos: 

1º Percurso ELITE 40 km 

– Saída do Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá) 

– Sobe o paga Pecado 

– Continua na rota do cavalo 

– Passa pelo Itapuã 

– Retorno ao Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá) 

2º Percurso INICIANTE 20 km 

– Saída do Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá) 

– Vai até o inicio do paga pecado. 

– Volta do paga pecado 

– Passa pela Fazenda Velha 

– Retorno ao Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá ) 

3º Percurso KIDS 2 km 

– O percurso Kids vai ser feito dentro do Brasília Kart 2 KM acompanhado e supervisionado por monitores. 

PROGRAMAÇÃO 

O horário de concentração será às 7h00 – do dia 18 de agosto. O ponto de partida será DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá – 

Paranoá-DF 

A chegada do passeio está estimada para às 13h00 no mesmo local. 

 

DESCONTRAÇÃO 

Haverá sorteio de vários brindes para todos os participantes. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas através do site www.sistime.com.br, no valor de R$ 55,00 o Kit Atleta com camiseta e no valor de R$:35,00 

o Kit Atleta sem camiseta e com encerramento no dia 15 de agosto às 21h30. O atleta regularmente inscrito terá direito ao CAFÉ DA 

MANHÃ e ao kit ATLETA. 

KIT ATLETA 

O atleta regularmente inscrito terá direito ao café da manhã e ao kit: 

– Placa de identificação; 

– Pulseira de acesso aos pontos de apoio; 

– Pulseira de acesso ao café da manha; 

– Camiseta; 

– Medalha de participação (no final do passeio). 

               ***O Kit do atleta será retirado no dia do evento. 

MAIS INFORMAÇÕES 

WhatsApp: (61) 9 9231-3337 Paulo Nery 

             



 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO EVENTO 
 

CICLOTURISMO 4ª EDIÇÃO PARANOÁ  Dia 18 de Agosto a cidade de Paranoá estará agitada. Vem aí, o passeio Ciclo Turismo 

DF 4º Edição . O cicloturismo não é uma competição, e sim, uma modalidade voltada ao lazer. É a melhor opção para quem gosta de 

descobrir novos lugares, conhecer pessoas e apreciar belas paisagens. Essa é sua chance de convidar o grupo do pedal, o amigo do 

trabalho, ou quem sabe incentivar um familiar a sair do sedentarismo. 

 

 Vamos às informações do passeio:  

 

LARGADA  

 

O horário de largada está previsto para às 8h , o ponto de partida será na DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá – Paranoá DF.  

A chegada do grupo está estimada para às 13h, no mesmo local.  

 

O PERCURSO  

 

Nessa terceira edição devido ao grande número de crianças e iniciantes serão três percursos: 

 

1º Percurso ELITE 40 km 

– Saída do Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá), Sobe o paga Pecado, Continua na rota do cavalo 

 Passa pelo Itapuã,Retorno ao Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá). 

2º Percurso INICIANTE 20 km 

– Saída do Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá),Vai até o inicio do paga pecado, Volta do paga pecado 

 Passa pela Fazenda Velha,Retorno ao Paranoá (DF – 250 KM 7,5 Brasília Kart Paranoá ). 

3º Percurso KIDS 2 km 

– O percurso Kids vai ser feito dentro do Brasília Kart 2 KM acompanhado e supervisionado por monitores. 

 

 Ponto de Apoio – No evento contaremos com vários pontos de apoio instalados em locais estratégicos em todo o percurso do passeio. 

Em cada ponto de apoio será montado uma base / tenda com água carro de apoio e um rádio transmissor. Tudo isso para maior 

comodidade e segurança aos participantes. 

 

 

INSCRIÇÕES CICLOTURISMO 4ª EDIÇÃO PARANOÁ 

 

As inscrições serão feitas através do site www.sistime.com.br, no valor de R$ 55,00 o Kit Atleta com camiseta e no valor de R$:35,00 

o Kit Atleta sem camiseta e com encerramento no dia 15 de agosto às 21h30. O atleta regularmente inscrito terá direito ao CAFÉ DA 

MANHÃ e ao kit ATLETA. 

 

KIT ATLETA  

– Placa de identificação; 

 – Pulseira de acesso aos pontos de apoio; 

– Pulseira de acesso ao café da manha; 

 – Camiseta;  

– Medalha de participação (no final do passeio). 

 

 

 

**O Kit do atleta será retirado no dia do evento. DESCONTRAÇÃO Haverá sorteio de vários brindes para os bikers . 

 

 

 

 MAIS INFORMAÇÕES WhatsApp: (61) 9 9231-3337 Paulo Nery 

 

 

 

 

 **Em caso de divergência de informações, o que irá prevalecer é o regulamento do evento impresso no dia do mesmo. 

http://sistime.com.br/eventos/wp-content/uploads/2018/06/cicloturismo-df-3a-edicao-2018-regulamento.pdf

