
 

                 

  
 

 
OPEN SHIMANO LATAM 2014 ROUND#2 BRASIL 

Inscrições até 17/09 (4ª feira) 
 
Vídeo edição 2013 - 
https://www.dropbox.com/sh/5mcetfg2k3i0epz/AAAfFCPqJfbyKbLFf3fy__IHa?dl=0 
 
 
Dias 20 e 21 de Setembro o Open Shimano 
Latam desembarca no Brasil. 
 
Após a realização de suas etapas na 
Argentina, o maior evento de Downhill da 
América Latina terá sua etapa continental 
(LATAM) em setembro no Parque Unipraias 
-  Balneário Camboriú em Santa Catarina, 
Brasil. O local receberá o evento pela 
segunda vez,  a primeira disputa foi 
realizada em 2013. 
 
Em 2014 o formato LATAM (disputa latino-
americana) teve sua estréia oficial no Cerro 
Catedral em Bariloche, Argentina, em 
Fevereiro. A vitória foi do piloto equatoriano 
Mario Jarrin, sagrando-se vencedor nesta 
etapa de abertura da prova continental. 
  
A Organização ficará mais uma vez por 

conta da Federação Catarinense de 
Ciclismo em conjunto com a Shimano Latin 

América, para realizar a principal prova de 
DH do continente. Será a grande 
oportunidade para atletas brasileiros, 
argentinos, chilenos e de outros países 
colocarem à prova suas habilidades técnicas 
e mostrarem qual país tem o melhor DH da 
América Latina. 
 

Martin Cepi Raffo. 

 
 

 
 

1. PROGRAMAÇÃO: 

 
LOCAL – Parque UNIPRAIAS (Praia de Laranjeiras) 
 

DIA – 19 de setembro (sex)  

09:00/17:00 –  Retirada de Kits (confirmação de inscrição - obrigatório) 
13:00/17:00 -  Treinos com paradas   
                        

https://www.dropbox.com/sh/5mcetfg2k3i0epz/AAAfFCPqJfbyKbLFf3fy__IHa?dl=0


 

                 

  
 

DIA – 20 de setembro (sab) 

08:00/11:30 – Treinos sem paradas (por categorias) 
13:00/17:00 -  Qualify 
 
 

DIA – 21 de setembro (dom) 

08:30/11:00 – Treino sem paradas (01 descida por piloto) 
13:00/17:00 -  Final 
17:30           - Premiação 
 

 
     ATENÇÃO  !!! Esta programação poderá ser alterada em função do 
No. de inscritos. 
 

2. CATEGORIAS: 

 

 
 
 

CATEGORIAS   IDADE                                   ANO      

MENORES  13/14 00/01/02 

CADETES  15/16 98/99 

JUVENILES  17/18 96/97 

ELITE  
19/20/21/22/23/24/25/26/2
7/28/29 

85 a 95 

MASTER  A1 30 a 34 80 a 84 

MASTER  A2 35 a 39 75 a 79 

MASTERS  B 40 + 74 e anteriores 

DAMAS UNICA CATEGORIA   

PROFESIONAL  ATÉ 29 ANOS REGULAMENTO DHI 

 
 
 
 



 

                 

  
 

 
 
 
 

3. INSCRIÇÕES:                                    

O valor da inscrição é de R$ 160,00 para atletas Federados e Não Federados, se 
efetuado o pagamento até dia 29/08, após esta data será R$ 200,00. O comprovante de 
pagamento deverá enviado para o e-mail- inscricoes@ciclismosc.com.br. A confirmação 
da inscrição só se completa com o pagamento. 
Faça sua inscrição on-line em www.ciclismosc.com.br.  
Banco do Brasil – AG. 5214-0  - Conta Corrente 1.069.538-9, em nome da FCC. 
 

4. PULSEIRAS PARA ACOMPANHANTE –  a venda na Estação Laranjeiras 

 
03 dias – R$ 100,00 
 

5. PREMIAÇÃO: 

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

6. HOSPEDAGEM CREDENCIADA AO EVENTO: 

 

HOTEL INTERPRAIAS  (Bairro da Barra  – a 2 km da Pista): 

 

Diária a R$ 60,00 c/ café da manhã 

 

 

mailto:inscricoes@ciclismosc.com.br
http://www.ciclismosc.com.br/


 

                 

  
 

 
 

 

 

GENOVA HOTEL (centro da Cidade na Barra Sul – a 6 km da Pista): 

 

 
(47) 3404-8892 - (47) 3361-8892 
 

www.hotelgenova.com.br 
reservas@hotelgenova.com.br 

Valor do single a diária R$ 80,00 
Valor do duplo  a diária R$ 120,00 
Valor do triplo  a  diária R$ 165,00 
Valor do quádruplo a diária R$ 200,00 
Diárias com café da manhã e 1 vaga de garagem. 
 

VILA TAQUARAS (Praia de Taquaras - a 2 km da Pista):  

 

 
 
http://www.vilataquaras.com.br/ 
Fones – 47 3361-8976/ 9996 4706 
                    9923 9239 
 
 
Apto para 2 pessoas sem cozinha   - R$ 130,00 a diária com café da manhã. 
Apto para 3 pessoas sem cozinha   - R$ 160,00 a diária com café da manhã. 
Apto para 2 pessoas com cozinha   - R$ 160,00 a diária com café. 
Casas para 4 pessoas com cozinha -R$ 250,00 a diária com café. 
Casa para 7 pessoas com cozinha   - R$ 420,00 com café da manhã. 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.hotelgenova.com.br/
mailto:reservas@hotelgenova.com.br
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ESTALEIRO VILLAGE (Praia do Estaleiro -  a 5 km da Pista): 

 
Av.   Rodesindo  Pavan (Interpraias), 3996 - Praia do Estaleiro  
Fones: 47 9112-5300 – 9112-5200 

Facebook: http://www.facebook.com/pousadaestaleirovillage 

http://estaleirovillage.com 

http://www.flickr.com/photos/46449934@N00/sets/72057594142287973 

 

 
 
Detalhes importantes que fazem diferença na estadia dos participantes 
  
* Acesso e distância ao evento desde a pousada: 

http://www.facebook.com/pousadaestaleirovillage
http://estaleirovillage.com/
http://www.flickr.com/photos/46449934@N00/sets/72057594142287973


                   

 

 

 

7 

O acesso à praia de Laranjeiras e ao Circuito poderá ser feito diretamente através da 
rodovia Interpraias, sem necessidade de circular pela BR 101.  A   distância até o circuito 
é de apenas 5 minutos de carro. 
 
*Amplo estacionamento e espaço físico para as bicicletas e equipamentos:  
Estacionamento (gratuito) e área verde. Poderão acomodar suas  bikes sem dificuldades, 
pois a maioria dos chalés e apartamentos são  térreos. Oferecemos área com lava jato 
para limpeza das bikes. 
 

  

SUÍTE VISTA JARDIM (duplo):            R$ 220,00 
CHALÉ TIPO A (duplo)                          R$ 250,00 
SUÍTE FRENTE MAR (duplo)            R$ 280,00 
SUÍTE N°1 FRENTE MAR c/ Hidro (duplo)  R$ 350,00 
TIPO B (4 pessoas)                                 R$ 420,00 
TIPO C (5 pessoas)                                R$ 480,00 
SOBRADO TIPO C (6 pessoas)              R$ 540,00 

 
 
 
 

Desconto ESPECIAL de 15% para participantes do evento 
Válido também para familiares e amigos 

 
Reservas: 
Confirmação de reservas: depósito antecipado de 50% do valor total das diárias. Saldo a 
ser pago na Pousada. 
Valores sujeitos a modificação, exceto para reservas confirmadas mediante pagamento 
de sinal. 
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HOTEL GERANIUM ( Centro da Cidade -  a 6 km da Pista): 

 

 
Tarifas:  
Apto Single....................................: R$  90,00 / diária com café da manhã 
Apto Duplo....................................: R$  140,00 / diária com café da manhã 
Apto Triplo....................................: R$  200,00 / diária com café da manhã 
 
Especificações: 
 
. Garagem/estacionamento para carros: R$ 19,00 a diária 
. Garagem/estacionamento para caminhonetes: R$ 25,00 a diária 
. Diárias iniciam as 14:00hs e encerram as 11:00hs. 
. Não cobramos taxa de serviço. 
. Taxa de Turismo: R$ 1,80 apto/dia. 
. Para a confirmação da reserva é necessário um sinal de 50% do valor . 
. Informamos que, ocorrendo cancelamento de reserva após efetuado o pagamento, não 
haverá devolução de valores. 
. Aceitamos os cartões: Visa, Master, Amex e Dinners. 
. Todos os nossos apartamentos são equipados com ar condicionado, telefone, tv a 
cabo, frigobar, e cofre individual. 
. A nossa área de lazer conta com piscina climatizada, piscina externa, sala de jogos, 
sauna, tudo incluso na diária sem custo adicional. 
. No nosso site www.hotelgeranium.com.br você poderá visualizar várias fotos e 
informações sobre o nosso hotel. 
. Estamos localizados a 1 quadra do mar. 
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7. Pista   

 
 
A largada será a 237 metros acima do nível do mar, descendo por uma pista de alto nível 

técnico, com de 1.410 m de comprimento. 

O acesso à largada, aos ciclistas e público, será através do teleférico do Parque 

Unipraias, que terá adaptações para as bicicletas. 
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NOTA – a pista sofrerá alteração na sua parte final. 

 

 

8. ESPAÇOS COMERCIAIS: 

 
Custo da Locação – R$ 500,00 (base - espaço de 3 x 3m).  
Fazer reserva pelo e-mail – andrade@ciclismosc.com.br. 
 
 

9. PARCEIROS: 

 
- Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú;   
 
-  12º Batalhão de Polícia Militar; 

-  Corpo de Bombeiros Militar; 

-  Fundação Municipal de Esportes; 

-  Secretaria de Obras; 

-  Parque UNIPRAIAS.  

04 de agosto de 2014.  


