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INFORMATIVO DHI  
 
#3 RANKING CATARINENSE ´2014 - GRAVATAL 
 
1. PROGRAMAÇÃO: 
LOCAL –  Praça Verde Lago - Termas do Gravatal 
 
DIA – 05 de julho  (sab) 
09:00/17:00 – Confirmação de  Inscrição 
10:00/12:00 -  Treinos (com paradas) 
14:00/17:00 -  Treinos (com paradas) 
 
DIA – 06 de julho  (dom) 
08:00/09:00   - Treino (01 descida para cada piloto) 
10:00              – Qualify 
14:00              – Final 
16:00              – Premiação 
 
 
2. CATEGORIAS: 
 
Feminino 
Elite: 16 anos acima (nasc. Em 1998 e anos anteriores)   
 
Masculino 

Elite: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc.  em 1995 e anos anteriores)  
Sub-30: 19 a 29 anos (nasc. em 1995 a 1985)  
Junior: 17 a 18 anos (nasc. em 1997 a 1996)  
Juvenil: 15 a 16 anos (nasc. em 1999 a 1998)  
Infanto-Juvenil: 12 a 14 anos (nasc. Em 2002 a 2000) 
Master “A”: 30 a 39 anos (nasc. em 1984 a 1975)  
Master “B”: 40  anos acima (nasc. em 1974 e anos anteriores)  
Estreantes : Rígida I ( 15 a 18 anos) 
                    Rígida II ( > 18 anos) 
                    Full  (15 anos em diante) 
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3. INSCRIÇÕES: 
Os atletas deverão se inscrever até 31/06 (quinta – feira), pelo site 
www.ciclismosc.com.br, em inscrições on-line ou ainda pelo e-mail – 
inscricoes@ciclismosc.com.br, informando nome, data de nascimento, categoria 
e cpf.  
Os pilotos menores deverão estar acompanhados dos responsáveis, para autorizar 
a participação na prova.  
O valor da inscrição será de R$ 50,00 para os Federados e R$ 80,00 para não 
federados.  
O pagamento deverá ser efetuado na Conta da FCC até o dia 31/06. 
Banco do Brasil – Ag 5.214-0  - CC 1.069.538-9 – CNPJ 75.345.5-4/0001-42. 
Após o pagamento, enviar para o e-mail o comprovante- 
inscricoes@ciclismosc.com.br . 
Só serão aceitas inscrições com o comprovante de pagamento em anexo. 
 
 
 
4. PISTA:       mailto:https://www.youtube.com/watch?v=tVEqLH_nBAU 
 
 

Termas do Gravatal  é  conhecida nacionalmente pela sua 
beleza natural e àguas termais, sendo frequentada 
basicamente por turistas e tem excelente estrutura de 
Hotéis.  
A pista fica a 5 minutos do centro do resort e é chamada de 
Pista do Mirante, pois tem largada no melhor visual do 

Vilarejo, com a chegada acontecendo na Praça Verde Lago. 
A pista é extensa, fácil e divertida de pilotar, possui vários trechos inclinados  porém 
sem pedras ou erosões, trechos com grama, curvas em "off camber" e trechos de 
alta velocidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados 

Distância:   2.000 

Tempo Médio:    3’50” 

Altitude Máxima:   280 m 

Altitude Final:    70  m 

http://www.ciclismosc.com.br/
mailto:inscricoes@ciclismosc.com.br
mailto:inscricoes@ciclismosc.com.br
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=tVEqLH_nBAU
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5. COMO CHEGAR? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. PREMIAÇÃO: 
Serão premiados, com premiação em material os cinco primeiros em cada       
categoria. 
 
 
 
 
 



                 
 

 4 

 
 
 
7. SUGESTÃO DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO:  
 
Haverá no local espaço para Camping. 
 
Hotel Termas   – (48) 3648-8222 
Hotel Internacional  – (48) 3648-8100 
 
 
8. INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE: 
 
Características  
 
Conhecida pelos turistas pela qualidade de suas águas termais e excelente 
estrutura de Hotéis, Termas do  Gravatal  é um vilarejo tranquilo e aconchegante 
que dispensa comentários, mais informações em: www.termasdogravatal.com.br 
 
 
9. PATROCÍNIO/APOIO: 

Prefeitura Municipal de  Gravatal 

Associação Braçonortense de Ciclismo 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

 

                     


