CiclismoBR - Pedalando lado a lado com você !!!

Uma das mais tradicionais disputas da América do Sul, a 68a Prova Ciclística 9 de Julho
reunirá, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, as principais
equipes e ciclistas do país na briga pelo titulo. Serão dez categorias, entre federados e não
federados, sendo que a maior atração é justamente a disputa da categoria Elite, masculino e
feminino. Ela valerá pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e, por
isso, os grandes times do país estarão na disputa pelo topo do pódio. A largada da primeira
categoria será as 9h45.
Ainda em fase de tabulação das inscrições, que foram encerradas
na noite de terça-feira, os organizadores deram uma prévia dos times garantidos para esta ano,
como o Dataro/Foz do Iguaçu/Itaipu Binacional, segunda no ranking brasileiro de estrada de 26
de junho; São Lucas/Giant/Ciclo Ravena/UAC, de Americana (SP) e terceira colocada;
E o Clube São José dos Campos/Cannondale, quinto colocado, todas com grandes chances de
lutar pelo primeiro lugar. Suzano/TrotZ/MicroShift, Angio Corpore/PilatesStudio/ Fisk/Ciclo
Assunção, Forno Dasolo/Colavita, Altolim/ Assis e Novo Projeto/Itapira também estão
confirmados.
As categorias em disputa este anos são as seguintes: Federados: Elite Feminina (Elite/JR),
Elite Masculina (Elite/Sub 23), Open Master, Open Sênior Masculino, Open Speed (Sub
30/Sênior A/Universitários), e Júnior Masculino; Não Federados: Livre Feminino (MTB ou
Speed), Speed Masculino, MTB Masculino e Passeio.
A programação é a seguinte: 9h45 - Elite Feminina (Elite/JR), cinco voltas; e Open Sênior,
cinco voltas; 11h, Elite Masculina (Elite/Sub23), 20 voltas; 13h, Open Speed, oito voltas, Open
Master, cinco voltas, e Jr. Masculino, cinco voltas; 14h, Livre Feminino, três voltas; 14h30,
Speed Masculino, cinco voltas, e MTB Masculino, três voltas; 15h30, Passeio, 45 e 50 minutos
No ano passado, o argentino Francisco Chamorro, e a brasileira Débora Gerhard, ambos da
equipe Scott/Marcondes Cesar, foram os vencedores. Chamorro completou as 20 voltas com o
tempo de 1h58min32seg212, enquanto Débora fez a cinco voltas na traçado de Interlagos em
35min06seg097.
A 68ª edição da Prova Ciclística 9 de Julho tem realização e organização da Fundação Cásper
Líbero, GazetaEsportiva.net, Yescom e Federação Paulista de Ciclismo. O apoio especial é da
Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, e Governo do
Estado de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, com apoio de
Montevérgine e Café 3 Corações. A supervisão é da Confederação Brasileira de Ciclismo
(CBC) e FPC.
Mais informações no site www.yescom.com.br/novedejulho
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