
REGULAMENTO DO II CICLO TURISMO DE CAPIM GROSSO  
 

REGULAMENTO GERAL  

 

O II Ciclo Turismo de Capim Grosso será realizado no dia 08 de maio de 2016 

domingo, na cidade de Capim Grosso. A largada será dada às 09:00h, na Praça da 

Prefeitura, situada na Praça 9 de Maio.  

 

Parágrafo único – O horário da largada do ciclismo ficará sujeito às alterações em razão da 

quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como tráfego 

intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de energia ou outros. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

● A idade mínima permitida para participação no evento é de 15 anos. Para atletas 

menores, é necessária a autorização por escrito do pai ou responsável; 

● Haverá 03 (dois) postos de hidratação; 

● Os ciclistas receberam apoio dos órgãos competentes e a coordenação proverá 

pessoal para orientação aos participantes; 

● A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto, 

haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulância para 

remoção, sendo que o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência 

como de continuidade será efetuado na rede pública de saúde, sob responsabilidade 

desta; 

● Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade pelo fornecimento de 

seus dados e aceita integralmente o regulamento geral da prova, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo 

todas as suas despesas; 

● Ao participar deste evento, o atleta sede todos os direitos de utilização de sua 

imagem; 

● É obrigatório o uso de camiseta alusiva ao evento; 

● Os kits serão entregues com a apresentação do comprovante de depósito ou 

canhoto da ficha de inscrição entre nos dias 06 e 07 de maio, até as 20 horas, na 

sede da Prefeitura Municipal de Capim Grosso.  

● Não haverá reembolso de inscrição aos atletas que participarem ou não do evento, 

independente do motivo; 

● Não serão entregues kits posteriormente à data supracitada. 

 

1. Desacatar outros atletas, o público ou arbitragem; 

2. Se o atleta burlar o percurso estabelecido pela organização da corrida além da 

desclassificação, o mesmo não receberá a medalha de participação. 

 

 

 

 

 



DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para II CICLO TURISMO DE CAPIM GROSSO serão realizadas, 

mediante preenchimento do formulário de inscrição, até o dia 5 de maio, nas formas 

seguintes: 

 

● No endereço eletrônico:  

● E na Sede da Prefeitura de Capim Grosso, situada na Praça 9 de Maio, Centro.  

 

Para as inscrições realizadas via internet, o sistema apresentará uma tela 

informando a realização da mesma, porém estas só serão confirmadas após o pagamento 

em forma de TRANSFERÊNCIA ou DEPÓSITO IDENTIFICADO, sendo o valor de R$ 

30,00, na conta abaixo: 

 

NOME: II CICLO TURISMO  

AGÊNCIA: 3046-5 

CONTA: 24480-5 

BANCO DO BRASIL  

 

  

 


