3º DESAFIO GARIMPO MTB
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS – 2022

I – OBJETIVO DO EVENTO

Promover o esporte de ciclismo na cidade de Conceição das Alagoas e região,
buscando a participação de crianças a ciclistas profissionais, de qualquer faixa
etária, promovendo o bem estar e integração social.
Introduzir a cidade no calendário regional de esporte de ciclismo,
proporcionando aos participantes os diversos benefícios trazidos pelo esporte e
também promovendo o turismo, desenvolvimento comercial e social.

II – DESCRIÇÃO DO EVENTO

O evento será realizado na data de 23 de janeiro de 2021, denominado de “3º
Desafio Garimpo MTB”, na região conhecida como Barra/Ponte Queimada.
A área de concentração será no Posto Garimpo, situado à margem da Rodovida
MG-427, no município de Conceição das Alagoas/MG, sendo que o trajeto terá
início ao lado do posto de combustível às 09h00min e chegada no mesmo,
percorrendo total de 50 Km para a categoria PRO e percurso menor de 35 Km
para a categoria SPORT.
Os participantes serão inscritos nas seguintes categorias:
 CATEGORIA PRO:
01) Feminina – 19 a 59 anos
02) Junior – 13 a 16 anos
03) Sub 20 – 17 a 19 anos
04) Sub 30 – 20 a 29 anos
05) Sub 40 – 30 a 39 anos
06) Sub 50 – 40 a 49 anos
07) Over – 50 a 80 anos
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08) Dupla Masculina – 13 a 80 anos
09) Nelore – 13 a 80 anos (*acima de 100 kg)
 CATEGORIA SPORT:
01) Juvenil – 19 a 59 anos
02) Sub 30 – 17 a 29 anos
03) Over 30 – 30 a 80 anos
04) Feminina – 12 a 80 anos
05) Dupla Mista – 13 a 80 anos
No dia do evento, o cronograma será o seguinte:
07h00min – abertura da secretaria do evento
08h30min – abertura do grid de largada
09h00min – Largada categorias PRO percurso com 50 km
09h05min – Largada categorias SPORT percurso com 35 km
13h00min – Início da premiação

As inscrições serão realizadas por lotes, sendo que serão divulgados em mídia
digital a partir de 24/11/2021.
20/janeiro/quinta-feira – 12:00h – Último prazo para pagamento das inscrições
realizadas com a opção pagamento por boleto.
21/janeiro/sexta-feira – 18:00h – Cancelamento das inscrições não pagas e
Divulgação da Listagem Oficial de inscritos.
23/janeiro/domingo – 9:00h - Evento.
- O valor da inscrição somente será devolvido por motivo médico, comprovado
pela apresentação do atestado médico válido até 48 horas antes do evento;
- O atleta deverá portar o kit numérico durante todo o percurso A perda do kit
terá uma taxa de R$15,00 para reposição;
- Na retirada do kit e assinatura da súmula de prova, apresentar originais da
identidade, boleto de pagamento e TERMO DE RESPONSABILIDADE devidamente
preenchido e assinado.
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As inscrições deverão ser
https://www.sportbro.com.br.

realizadas

exclusivamente

no

site

Da segurança do atleta
I – Obrigatório uso de capacete e luva durante a prova. Haverá uma vistoria
técnica da bike no grid de largada. Em caso de acidente permanecer no local para
atendimento. No formato trip trail o circuito será aberto ao trânsito de veículos,
cuidado e transitar pela direita.
Dos direitos e deveres do atleta
III-

III-

O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores, exceto no
kit numérico;
O atleta tem direito de ingressar com recurso por escrito, caso entenda
cabível, pagando taxa de R$100,00. Caso o julgamento do recurso seja
favorável, a taxa será devolvida. O atleta não presente ao pódio
perderá o direito à premiação;
Ao realizar sua inscrição, o atleta inscrito cede seus direitos de imagem
para o Desafio Garimpo MTB.

Horários, formato da competição, apoio e lacres
I – A prova será no formado Trip Trail com uma volta de 50Km na PRO e 35Km na
SPORT;
II – Não é permitida a troca de bicicleta e apoio técnico se fará na área de apoio
definida pela organização. Água e alimentação serão por conta do atleta,
podendo a organização oferecer ponto de água ao longo do circuito;
III – O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre de sua montain
bike até 30 minutos da largada. Após o término cronometrado da prova o atleta
deverá apresentar-se aos comissários de conferência no local da largada para
validar sua chegada. A organização poderá antecipar ou retardar a largada com
aviso prévio de 30 minutos.
IV – A falta de 01 lacre na conferência final terá como penalidade o débito de 30
minutos do tempo de prova;
V – Além dos lacres de circuito haverá postos de controle numérico;
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VI – A organização determinará um tempo limite de prova válido para o
cronometragem oficial de acordo com as condições climáticas e circuito.
Detalhes dos trajetos das categorias PRO e SPORT está apresentados nos mapas
abaixo, sendo que a largada será às 09h00min para o grupo “PRO”, com intervalo
de 05 minutos entre as categorias, ou seja, largada da categoria “SPORT” às
09h05min.
PERCURSO DO DESAFIO DE MONTAIN BIKE – CATEGORIA PRO
https://www.strava.com/routes/2898702024478784768
PERCURSO CATEGORIA SPORT
https://www.strava.com/routes/2898702248293344448
Haverá apoio de ambulância, 2 carros de apoio e 3 motos ao longo do circuito
para ajudar e/ou dar a primeira assistência para qualquer eventualidade.
Percurso será demarcado previamente com fitas e placas indicando o trajeto,
bem como locais mais perigosos para maior atenção dos ciclistas.
Estações de hidratação estão previstas para apoio ao ciclista.
Premiação será da seguinte forma:
 Troféus do 1º ao 5º e madalhas do 6º ao 10º colocados por categoria;
 Todos os atletas receberão medalhas de finish;
 Haverá uma premiação em dinheiro:
Premiação em dinheiro para as categorias Geral PRO: 1º - R$400,00 / 2º R$200,00 / 3º R$150,00 / 5º - R$100,00
Demais categorias PRO: 1º - R$150,00 / 2º R$100,00 / 3º R$75,00
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 MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO : todos os participantes de todas as
categorias que não foram premiados

IV – ATIVIDADES, CRONOGRAMA E CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DO EVENTO
V – CONTATO
Segue contato para maiores esclarecimentos
LUIS AUGUSTO (Pill)
Celular: (34) 9.9683-5529 (zap)
Email: luispillbike29aro@gmail.com
Endereço
 Rua Jerônimo hayde Souza Mello 95 centro
 Conceição da Alagoas / MG

GRUPO WHATSAPP : DESAFIO GARIMPO MTB
https://chat.whatsapp.com/2xsDQeMIsH49vrIb5QZGVR
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