
SEJAM BEM VINDOS



PROVA VÁLIDA PELO :

CAMPEONATO SERGIPANO MTB

CAMPEONATO BRASILEIRO XCM1



SUPERVISÃO



CRONOMETRAGEM



PROGRAMAÇÃO 

6:30 – Concentração/ Café da manhã
7:30 – Alinhamento dos atletas
8:00 – Largada Simbólica (Pontualmente)

11:00 – Solenidade de Premiação das 
Categorias não Oficiais
14:00 - Solenidade de Premiação das 
Categorias Oficiais



PROGRAMAÇÃO 

com largada oficial, parada, da praça do Vila Lobos

A LARGADA SERÁ SIMBÓLICA DO PÓRTICO DE 
LARGADA COM BATEDORES 



ALERTA

Boa parte da prova é realizada em vias 
públicas, as quais não estarão fechadas para 

uso exclusivo

CUIDADO COM A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES



ALERTA

NÃO PEDALE PELA CONTRA-MÃO DA VIA



EQUIPES DE SUPORTE 

MOTOCILISTAS;
AMBULÂNCIAS;
SOCORRISTAS NA TRILHA;
LIMPA TRILHA;
CARRO DE APOIO;



APOIO E RESGATE

Em caso de PANE do equipamento, ACIDENTE ou 
qualquer OUTRA ADVERSIDADE que impossibilite o 

ATLETA DE CONTINUAR, permaneça na área do 
circuito ou se desloque para o ponto de apoio mais 

próximo, que logo chegará o DEVIDO APOIO ou 
RESGATE por parte da organização.



Relive  Percurso Iniciante



Distância Total 

18 km



Relive Percurso Light



Distância Total 

44 km



Revile Percurso Desafiador



km

Distância Total 

80 km





HIDRATAÇÃO

100 METROS será o limite para o descarte da 
embalagem (copo de água), sendo possível de 

desclassificação o atleta que for flagrado 
descumprindo a norma.



HIDRATAÇÃO



A prova contará com 16 fiscais que estarão a notificar
os atletas que tentarem cortar caminho.
A CRONUSTEC terá pontos secretos de identificação
por CHIP espalhados pelo percurso, a fim de constatar
a presença de todos no percurso, quem não for
identificado será desclassificado.

FISCALIZAÇÃO



Haverá uma equipe com objetivo de acompanhar
os retardatários até o final da prova desde que os
mesmos demostre condições suficientes para tal.

LIMPA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



SINALIZAÇÃO NA TRILHA



ALERTA

Há uma logística própria calculada para o número 
de atletas inscritos na prova, portanto não é legal e 

não será permitida, a circulação de atletas sem 
numeração ou placa durante a prova. Haverá 

fiscalização rígida, pois a prova passa em 
propriedades particulares



ALERTA

Nossos pontos de apoio não estarão autorizados a
fornecerem quais quer tipo de apoio ou suporte
técnico.

EVITE CONSTRAGIMENTOS



ALERTA

Na cidade de Areia Branca será liberado o apoio de
hidratação e alimentação por parte da equipe do
atleta, NÃO É PERMITIDO O APOIO MECÂNICO. Nos
demais locais será permitido a hidratação feita apenas
pelos integrantes da organização do evento, sendo que
o descumprimento poderá ocasionar a desclassificação
do atleta.



ALERTA

Não será permitido o uso de qualquer BANNER ou
CARTAZ durante o pódio da prova.

EVITE CONSTRAGIMENTOS



CORDIALIDADE 
NA TRILHA

Se em algum ponto enfrentar dificuldade de 
fluxo, seja paciente e respeitoso no pedir 

licença aos retardatários.  



RECOMENDAÇÃO

Cada atleta e responsável por SUA INTEGRIDADE 
e pela PRESERVAÇÃO DA LIMPEZA  do ambiente 

por onde irá trilhar

Esporte só combina com paz, saúde e alegria



Atenção 
A organização do evento alerta a todos os 

ciclistas, principalmente aos iniciantes que o 
esporte de MOUTAIN BIKE XCM é uma competição 
que desafia a sua capacidade física, bem como sua 

habilidade sobre a bicicleta; isto significa que, o 
trajeto deve ser técnico e desafiador; constituído 

de trilhas (single track), subidas íngremes, 
descidas fortes, troncos e outros...



Atenção 
Sem esses detalhes estaríamos 

descaracterizando o esporte. Devemos lembrar 
que diferentemente de um passeio, uma 

competição de MOUNTAIN BIKE requer o mínimo 
de domínio sobre a bicicleta, muita atenção, 
respeitando suas limitações e seus colegas.

Desde já, desejamos a todos os participantes uma 
boa prova!



BOA PROVA!


