CRONOGRAMA DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO
SERGIPANO DE BICICROSS DE 2015
A Associação Sergipana de Bicicross-ASBX, juntamente com Federação Sergipana
de Ciclismo-FSC, tem o prazer de convidar a todos a participarem da 3ª ETAPA DO
CAMPEONATO SERGIPANO DE BICICROSS DE 2015.
O evento acontecerá na pista de bicicross situado no Conjunto Orlado Dantas em
Aracaju-Se, no dia 30 de agosto de 2015.
Este Campeonato Sergipano de bicicross todos poderão participar, filiados ou
autônomo. Sendo que, somente os filiados serão certificados pela FSC com o
reconhecimento da CBC.
A ASBx e a organização deste evento, não se responsabiliza por nenhum extravio de
bens de atletas e/ou público presente, não cabendo qualquer tipo de indenização.
Cada atleta deverá ter um plano de saúde ou seguro de acidentes pessoais em
eventos esportivos. Em caso de acidentes a organização efetuará os primeiros
socorros e irá encaminhar o atleta acidentado para um hospital da rede pública.

1. INSCRIÇÕES:
As inscrições para todas as categorias estarão liberada a partir do dia 10 de agosto,
somente serão realizadas pelo site:www.bikesergipe.com.br,até a sexta dia 28 de
agosto, e se encerarão ás 22:0hs, (horário local), e se houver alteração a mesma
poderá ser realizada até o dia 29 sábado até ás 18 horas, somente pelo Email:
marcocrossbmx@yahoo.com.br, após esse horário será cobrado uma taxa adicional
do valor de R$10,00(dez reais) por inscrição em hipótese alguma haverá inscrição no
domingo, somente a confirmação das inscrições.
Oportuno lembrar, só será confirmada após o pagamento da mesma na pista de
bicicross no dia 29 (sábado), sendo assim, somente após este procedimento o atleta
receberá a confirmação da sua respectiva inscrição.
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2.

1.1. VALORES DAS INCRIÇÕES:
Os valores das inscrições será de R$ 20,00(vinte reais) para as categorias Boys
até 14 anos e todas Femininas. Para as categorias Júnior,Cruiseres,MTB,
Master será de R$ 30,00(trinta Reais) e para a categorias Elite Man R$ 50,00.
sendo quer. essa categoria iremos fazer um rateio entre os 3 primeiros
colocados obedecendo a seguinte ordem: 1º 50% - 2º 30% - 3º 20%.

1.2. PREMIAÇÕES:
As categorias Boys, Júnior, Femininas, Curiser , MTB, receberão troféus do 1º
ao 3º lugar, e mais brindes e para as colocações 4º/, 5º/ ,6º,/ 7ª 8º lugar medalhas.
Na Categorias Elit Men, receberão troféus do 1º ao 5º lugar, brindes e mais o
valor do rateio das inscrições nas suas respectivas ordem para os três primeiras
colocações das respectivas categorias como acima citado e para as colocações
6º 7º 8º lugar medalhas.

1.3 ALOJAMENTO
A Associação Sergipana de Bicicross estará disponibilizando alojamento aos
participantes somente para os 50 primeiro que mandar a relação de confirmação,
os interessados ou responsável pela equipe deverão envia até o dia 03 de junho
pelo e-mail ou marcocrossbmx@yahoo.com.br. nome completo, data de
nascimento, numero do RG. Será necessário roupa de cama.

1.4. HORÁRIOS DE TREINAMENTOS:

Sábado 29/08
13.00 as 13.20 Boys até 14 anos
13.20 as 13.35 Júnior até 13/16 anos
13.35 as 13.55 Júnior até 17/29 anos
13.55 as 14.10 Todas as Femininas
14.10 as 14.25 Elit Men
14.25 as 14.55 Todas as Cruiser e MTBx
15.05 as 18:00 Todas as categorias
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Domingo 30/08
8.20 Boys até 14 anos
8.20 as 8.35 Júnior até 13/16 anos
8.35 as 8.55 Júnior até 17/29 anos
8.55 as 9.10 Todas as Femininas
9.10 as 9.55 Elit Men
9.55 as 10.10 Todas as Cruiser e MTBx
10.05 Solenidade de abertura.
10.30 inícios das competições

Maiores informações

Para maiores informações entre em contato com a Associação Sergipana de
Bicicross – ASBx pelo E mail: marcocrossbmx@yahoo.com.br, ou pelo telefone (79)
9995-5575 / 9148-1915
Sem mais pelo momento, na oportunidade, colocamo-nos a disposição para quaisquer
esclarecimento.
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