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1ª COPA CURITIBA DE ESTRADA - 2018 

Nota 004-OUTUBRO 2018   

ANTECIPAÇÃO DA 4ª ETAPA DA COPA CURITIBA DE CICLISMO DE ESTRADA PARA 11 DE NOVEMBRO DE 2018 

Informamos que, EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, antecipamos a 4ª Etapa da Copa Curitiba de Ciclismo de Estrada, que seria realizada conforme informativo e prevista para dia 25 de 

novembro para o dia 11 de novembro de 2018 no mesmo local. Decisão esta em virtude de ajuste de calendário e conflito com outros grandes eventos da SMELJ!  

Programação: 

A) A confirmação de inscrição e assinatura de sumula é 1 hora antes do horário oficial de bateria que a categoria pertence; 

B) A programação esta confirmada conforme informativos anteriores: 

a. 1ª Prova às 8:00h. – 6 voltas 24 km - categoria Máster B1 e concorrem o Título de Campeão Curitibano de Critério da categoria, 

podendo competir nesta as categorias máster B2, C1, C2 e D. Prova única que pontua para o ranking da Copa; 

b.  2ª Prova às 8:40 h.– 6 voltas 24 km - Categoria Máster A2 e concorre o Título de Campeão Curitibano de Critério da categoria – válida 

para o ranking da Copa; 

c.  3ª Prova às 9:15h – 6 voltas 24 km - Categoria Máster A1 e concorrer o Título de Campeão Curitibano de Critério da categoria – válida 

para o ranking da Copa.  

d. 4ª Prova ás 10 h. – 10 voltas 40 km - Categoria Elite e Sub 23 masculino, concorrendo o Título de Campeão Curitibano de Critério para 

as categorias separadas, mas competindo juntas. Podendo participar as categorias sub 30, Junior e Juvenil masculino - valida para o 

ranking da Copa. 

e. A categoria feminina e infanto juvenil masculino já encerraram a Copa e em breve divulgaremos a classificação geral. 

C) As metas volantes especificadas no informativo principal e regulamento serão disputados por todos como se a prova fosse a uma única categoria e 

será computada no ranking geral da Copa para os contemplados; 

D) Os inscritos anteriormente deverão obrigatoriamente confirmar sua participação na 4ª Etapa.  

E) Levem seus números oficiais. Quem não levar o número oficial não participará. 

F) Os novos inscritos retirarão seu número oficial uma hora antes da sua bateria junto à organização.  

A coordenação. 


