
SÃO CARLOS RECEBE A ETAPA DE ABERTURA DA COPA SÃO PAULO DE CICLISMO 2023

   

  São Carlos será a sede da Etapa de Abertura da Copa São Paulo de Ciclismo 2023 próximo
domingo, dia 19 de março. A realização da prova é da Prefeitura de São Carlos, por meio da
Secretaria de Esportes e Lazer, com a Organização da GT Eventos Esportivos e Supervisão da
Federação Paulista de Ciclismo.

   

  O grande diferencial da Prova será o excelente e inédito local, o circuito da Avenida
Trabalhador São-carlense, no centro da cidade, próximo à USP, que pela primeira vez na
história será o palco da aguardada Prova do interior paulista.

   

  O local terá toda a estrutura para os ciclistas participantes, em um circuito de 3.100 metros
por volta, misto de trechos com aclive, declive e plano, com um excelente asfalto e um visual
espetacular. Para Everton Douglas, Presidente da ASC - Associação de Ciclismo de São
Carlos e Alessandro Giannini, Diretor da CSPC, a realização da Prova nesse local será um
marco histórico para essa tradicional cidade do ciclismo do interior paulista. “São Carlos já
recebeu os principais eventos de ciclismo do país, como Campeonatos Brasileiros, Paulistas,
Volta Ciclística Internacional, Volta do Futuro, Copa São Paulo, Volta Master, entre outros, mas
sempre em locais como o Parque Ecoesportivo Dahma ou em bairro residencial mais afastado.
Trazer essa Prova para a principal avenida da cidade é algo inédito, é um desafio gratificante,
trabalhoso mas que será muito compensador&quot;, afirma o dirigente da ASC, que tem
realizado um trabalho com primazia no fomento de todas as modalidades do ciclismo no
município.
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  Ao todo, serão 10 categorias oficiais disputadas, divididas por idade e critério técnico (como o
caso da Elite Masculina), inclusive uma Mountain Bike Open no asfalto, além de três categorias
iniciantes extraoficiais, abertas para a participação de ciclistas estreantes da cidade com
qualquer tipo de bicicleta e inscrições gratuitas. Será oferecida uma premiação personalizada
da Prova, além de uma bonificação em dinheiro para algumas categorias, conforme os critérios
dos organizadores e descritas no flyer da Prova. Serão às todas três baterias, com a largada
da primeira bateria para as 8h30, e término das inscrições para as categorias da primeira
bateria às 8h.

   

  Estão sendo aguardados ciclistas e equipes de todas as regiões do Estado de São Paulo, e
também algumas cidades de Minas Gerais, que tradicionalmente disputam a Copa São Paulo
de Ciclismo, como Poços de Caldas, que deverá somar cerca de 180 ciclistas participantes na
Prova.  As inscrições poderão ser feitas via PIX com desconto até a véspera da competição, no
valor de R$ 80,00 (ou R$ 40,00 para a Categoria Master D), através da chave: CNPJ
10.349.242/0001-49 (GT Eventos Esportivos), ou no dia da Prova diretamente nas tendas de
inscrições, no valor de R$ 90,00 (ou R$ 45,00 p/ a Categoria Master D). Os números novos da
temporada 2023 serão entregues no dia, no ato da confirmação da inscrição, a qual o ciclista
deverá assinar a sua ficha de inscrição 2023.

   

  Para quem nunca participou de alguma prova da Copa São Paulo de Ciclismo e será a
primeira vez, basta imprimir a ficha de inscrição e preenchê-la de próprio punho, à caneta, no
dia da prova nas tendas de inscrição, com letra e informações legíveis, acompanhada de uma
cópia de identidade (RG ou a CNH).  Os ciclistas e equipes que já participaram de alguma
Prova da Copa São Paulo de Ciclismo, de 2009 a 2022, podem solicitar suas fichas
digitalizadas pelo WhatsApp, Telegram ou telefone (16) 99775-2348.

   

  Os organizadores lembram também, sobre a nova metragem e limitação de câmbio para a
categoria Open Juvenil (15 anos e menos), que passa a ser de 7,14 metros por pedalada, cuja
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aferição será realizada imediatamente após a chegada dessa categoria. Todas as categorias
são feitas por tempos mínimos preestabelecidos, sendo sinalizada as três ou duas voltas finais
e o sino, que simboliza a última volta da Prova. Também serão entregues os diplomas da Copa
São Paulo de Ciclismo para todos os três primeiros colocados de cada categoria da temporada
2022, e também às três primeiras equipes.  Os campeões da 1ª Etapa em suas respectivas
categorias receberão suas camisas de líderes na 2ª Etapa, que será realizada no dia 02 de
abril na cidade de Catanduva, cujas datas e cidades confirmadas do 1º Semestre seguem
abaixo:

   

  2ª Etapa – 02/04 – CATANDUVA

  3ª Etapa – 24/04 – SÃO PEDRO

  4ª Etapa – 07/05 – BAURU

  5ª Etapa – 28/05 – LENÇÓIS PAULISTA

  6ª Etapa – 11/06 –  LOCAL A DEFINIR

  7ª Etapa – 25/06 – LOCAL A DEFINIR

   

  O apoio geral da Copa São Paulo de Ciclismo 2023 é da Sodbike - a roupa que veste o
ciclista, e os apoios locais são da ASC - Associação Sãocarlense de Ciclismo, Sportix São
Carlos, Habib´s e EBM Engenharia.
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  (17/03/2023)
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