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O dia 25 de janeiro reserva uma programação especial para os fãs do ciclismo. Será o dia do
9º Granfondo do Brasil de Ciclismo, etapa Verão, programado para o Parque Eco-Esportivo do 
     Damha, na cidade de São Carlos, interior paulista. Os principais ciclistas e equipes do país
participarão da competição, numa grande festa do esporte. São esperados mais de mil
ciclistas, divididos em 22 categorias, para a disputa. Vale lembrar que a prova, anteriormente
programada para Ubatuba, em novembro, teve proibição por parte da Policia Rodoviária do uso
da Rio - Santos - Rodovia Mário Covas.

  

As inscrições seguem abertas e são gratuitas. Os atletas que já tinham feito a confirmação
para Ubatuba estão automaticamente garantidos, com direito a retirar o Kit 1 ou o Kit 2
conforme sua inscrição realizada. As novas inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de janeiro
de 2015, pelo site http://www.fpciclismo.org.br/ .

  

A retirada do kit será no dia 24 de janeiro de 2015, das 9h às 20h, no Hotel Pérea, na Avenida
Araraquara, 329 - Vila São José, São Carlos - SP, 13566-770 - Telefone:(16) 3361-1149. Para
a retirada do chip, que deverá ser devolvido após o evento, o atleta deverá apresentar o RG
original.

  

O Granfondo do Brasil de Ciclismo - Etapa de Verão é um dos mais importantes eventos do
país e que tem como característica promover a confraternização entre atletas federados e
aficionados, proporcionando a participação de ciclistas de diferentes níveis. O evento, uma
realização da Federação Paulista de Ciclismo, reunirá ciclistas de diversas categorias, com
destaque para a Elite, masculina e feminina.

  

O circuito montado no Parque Eco-Esportivo Damha terá 8.5 km e cada categoria terá o
número de voltas específico. Serão dois os pontos de apoio ao longo do percurso: 1º - 500m
após a linha de chegada; e 2º - No km 5 do circuito (saída da mata).

  

Haverá troféus do 1º ao 5º lugar (Geral) em cada uma das 3 baterias; medalhas personalizadas
do 1º ao 5º lugar em todas as categorias; e medalhas de participação - que serão entregues na
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entrega do chip ao final da prova.

  

Cronograma das largadas:

  

Circuito: 8.5km (1 volta)

  

1ª Bateria: 8 VOLTAS = 68 KM - Largada 8h

Feminino F1 (18 anos acima) - federadas.
Feminino F2 (18 a 34 anos) - amadoras e assessorias.
Feminino F3 (35 a 39 anos) - amadoras e assessorias.
Feminino F4 (40 a 45 anos) - amadoras e assessorias.
Feminino F5 (46 anos acima) - amadoras e assessorias.

  

2ª Bateria: 10 VOLTAS = 85 KM - Largada aprox. 10h30

Sênior - S1 (19 a 29 anos) amadores e assessorias
Máster - M1 (30 a 34 anos) amadores e assessorias
Máster - M3 (35 a 39 anos) amadores e assessorias
Veterano - V1 (40 a 44 anos) amadores e assessorias
Veterano - V3 (45 a 49 anos) amadores e assessorias
Gentleman - G1 (50 a 54 anos) amadores e assessorias
Super Gentleman - SG1 (55 a 59 anos) amadores e assessorias
Super Gentleman - SG3 (60 anos acima)

  

Obs.: Cerimonial de premiação para as 2 baterias que concluíram a prova.

  

Intervalo - almoço

  

3ª Bateria: 12 VOLTAS = 102 KM - Largada: 14h30

Gran Elite (Elite / Sub 23) federados
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Sênior - S2 (19 a 29 anos) federados
Master - M2 (30 a 34 anos) federados
Máster - M4 (35 a 39 anos) federados
Veterano - V2 (40 a 44 anos) federados
Veterano - V4 (45 a 49 anos) federados
Gentleman - G2 (50 a 54 anos) federados
Super Gentleman - SG2 (55 a 59 anos) federados
Super Gentleman - SG4 (60 anos acima) federados
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