
Programação do evento 

06:00 HS - LARGADA 

21:00 HS – ENCERRAMENTO DO EVENTO 

Após a chegada do último aventureiro serão feitos sorteios, para concorrer cada aventureiro deverá entregar 

a sua TAG MEDALLHA.  

Sorteio das placas alusivas a distancia, uma placa para cada distancia com 1 metro por 70 cm (1- 85 km, 1-

120 km, 1-160 km e 1-170 km).  

As demais placas de sinalização do evento poderão ser compradas como souvenir.  

 

Local do evento:  DECATHLON FLORIPA : 
Rodovia SC-401, Nr. 3400, Saco Grande – Ao Lado do Floripa Shopping e Churrascaria Ataliba 

 https://goo.gl/maps/KfEDW38RZHU2 
 

Entrega de kits NA DECATHLON FORIPA: 
29 de março de 2018, quinta feira, dás 12h00min até às 21h00min 

30 de março de 2018, sexta feira santa (feriado) das 14h00min às 20h00min  

31 de março de 2018, sábado – dia do evento, das 04h00min às 05h30min. 
A retirada de kits poderá ser feita por terceiro que deverá apresentar uma autorização por escrito do titular da 

inscrição e assinar o termo de responsabilidade pela retirada do mesmo. 

Não serão entregues kits após a realização do evento. 

Nos dias de entrega de kits, os aventureiros poderão comprar: 

Miniaturas 3D da Ponte Hercílio Luz, com 30 cm, 60 cm, 84 cm e 1,20 metros 

Silhuetas de bikers, feminino, masculino e casal. 

Chaveiro mini bike.  

Hospedagem, bairros próximo – Saco Grande, João Paulo, Cacupé, Itacorubi , Sto. Antonio de Lisboa, 

Sta. Mônica, Trindade. 

 

Estacionamento: 
teremos 100 vagas para estacionamento e este tema será tratado exclusivamente com aventureiros 

regularmente inscritos. Será cobrado uma taxa a ser definida pois a segurança será por conta do evento. 

 

ESTRUTURA incluso no valor da inscrição: 

Ambulância UTI  - particular (com médico) 

8 carros de apoio 

Ciclistas serra fila 

Staffs ao longo do trajeto 

Sinalização do trajeto com placas e pintura na pista 

Serviço mecânico – para troca de câmara de ar e emenda de corrente (mão de obra) 

Ônibus e caminhão para resgate 

Ribeirão da Ilha – Hidratação, frutas lanche (sanduiche, suco de laranja, achocolatado, paçoca) e sanitário 

químico. 

Lagoa do Peri – Água e retorno dos 85 km 

Descida Sertão – água 

Pantano do Sul – água, frutas e sanitário químico 

Campeche – água, frutas, ovo cozido e sanitário químico 

Mirante da Lagoa (apenas para 120 km)  – água e MIMIMI 

Rio Tavares (apenas para 85 km) – água e MIMIMI 

Praia da Joaquina – água 

Camping do Rio Vermelho – Almoço, água, suco, frutas, linguiça na brasa, carne moída refogada, pão e 

saladas. 

Costão Golf – água 

Praia do Santinho – água 

Ingleses – água, frutas e sanitário químico 

Ponta das Canas - água, frutas e sanitário químico 

Trapiche Canavieiras – água 

Jurerê Internacional - água, frutas, MIMIMI e sanitário químico 

Chegada – hot dog, medalha. 

 

https://goo.gl/maps/KfEDW38RZHU2

