
 
1° Marathon Lagoa de Imaruí 

 

1° de setembro de 2013- domingo 

 

Entrega dos kits: 1° de setembro das 7:30 as 8:30(mediante apresentação do 

comprovante de pagamento) Av. Governador Celso Ramos – Praça Coronel Serafim da 

Silva- em frente ao mercado público, ou no sábado 30 de agosto nas lojas Giba Cicle 

Tubarão e Laguna das 9:00 as 12:30, mediante apresentação do comprovante de 

pagamento.  

 

(Kit atleta: barra de cereal, meia do evento, placa de identificação da bike, chip do 

atleta (que deverá ser devolvido ao término da prova) 

 

 

Largada categoria INICIANTE – 23 km / 9:00 hs 

Largada categoria PRO - 47 km / 9:15 hs. 

 

CATEGORIAS PRÓ  

Federados - Open masculino 

Junior - 15 a 18 anos 

Sub23  - 19 a 22 anos 

Sub30  - 23 a 29 anos 

Master A1 - 30 a 34 anos 

Master A2 - 35 a 39 anos 



Master B1 - 40 a 44 anos 

Master B2 - 45 a 49 anos 

Master C1 - 50 a 54 anos 

Veteranos - Acima de 55 anos 

Feminino open 

 

CATEGORIAS INICIANTE 

Feminino 1 - 15 a 29 anos 

Feminino 2  - Acima de 30 anos 

Junior - 15 a 18 anos 

Sub 23 - 19 a 22 anos 

Sub 30 - 23 a 29 anos 

Master A1 - 30 a 34 anos 

Master A2 - 35 a 39 anos 

Master B1 - 40 a 44 anos 

Master B2 - 45 a 49 anos 

Master C1 - 50 a 55 anos 

Veteranos - Acima de 55 anos 

 

Horário da Largada: 9:30 hs 

 

CATEGORIAS ESCOLAR 

Kids 1 -  5 a 6 anos 

Kids 2 -  7 a 8 anos 

Teen 1 -  9 a 10 anos 

Teen 2 - 11 a 12 anos 

Juvenil - 13 a 14 anos 

 

As inscrições das categorias escolares serão feitas no dia do evento e não terão custo 

nenhum, porém as crianças não receberão o kit do atleta.  

O trajeto será um circuito dentro da cidade. 

Junte sua turminha e participe! 

 

 
INSCRIÇÕES: 

 
Os atletas deverão se inscrever, confirmando sua participação até 29/08 (quinta 
– feira), pelo site www.ciclismosc.com.br, em inscrição on-line ou pelo  fone 47 
3422-0137.  
O valor da inscrição na prova será de R$ 85,00. O pagamento deve ser 
efetuado no BANCO ITAÚ – AG 8286 CC. 09511-5, nominal a Luiz Omar 
Pineyrua Gallero - ME. 

 
 
PREMIAÇÃO: 
Serão premiados com troféu o campeão de cada categoria e medalhas para o vice-
campeão ao quinto colocado. 

 

 

INFORMAÇÕES DO EVENTO 

 

Valor da inscrição: 85,00 (incluso: fotos de Ronaldo Amboni, almoço, kit e certificado 

de conclusão do evento, Sistema de chip da Federação Catarinense de Ciclismo.) 

http://www.ciclismosc.com.br/


- Troféu para os 1° colocados de cada categoria e medalha de 2° a 5° lugar, 

distribuição de frutas. 

- Tenda de apoio mecânico antes da largada e carro com apoio mecânico durante a 

corrida 

- Cobertura fotográfica com Ronaldo Amboni, todas as fotos estarão disponíveis no site 

ronaldoamboni.com.br 

-Só serão entregues kits, mediante a apresentação do comprovante de confirmação de 

pagamento, 

A premiação acontecerá impreterivelmente durante o almoço. 

 
 


