
 

 

 

INFORMATIVO - 03 
 

 
� CHIP E NUMERAL 

O Chip que você está recebendo é descartável, e não está validado. Sua validação (ativação) 
depende da passagem pelo portal durante a largada. Se ele não for ativado sua chegada não 
será reconhecida e seu tempo não será registrado. 
 

� LARGADA CONTROLADA 
A largada controlada elimina a disputa por um melhor posicionamento no grid de largada. São 
5km de largada controlada, que atravessará a cidade, percurso suficiente para um melhor 
posicionamento até o início da corrida (estrada de terra), que se dará no km 05 da prova. 
 

� PONTOS DE APOIO 
São 04(quatro) pontos de apoio médico e hidratação, P1km12(Pousada Pico do Gavião), 
P2km23(Acesso Pico do Gavião), P3km32(Bairro do Óleo) e P4km45(chegada). 
 

� DESCIDAS 
Redobre a atenção durante as decidas, em especial após o P2km23(Acesso Pico do Gavião) 
onde você encontrará estrada com pedras solta e declive acentuado. 
 

� HORÁRIO DA LARGADA >>>>>>> 09:00h 
Em respeito aos atletas que chegam com antecedência e retiram o kit antecipadamente, não 
retardaremos a largada.  
 

� RETIRADA DE KIT ANTECIPADO 
Local: Rua Hermenegildo Donati nº 15 – sala 03 
A retirada do kit poderá ser feita por terceiros desde que apresentem: Um documento original 
com foto do atleta inscrito. Os documentos válidos são: Carteira de Motorista, RG, Carteira 
Profissional ou Passaporte 
Data: 24 e 25 de fevereiro - Horário: das 09:00h as 12:00h das 13:30h as 17:00h 
Data: 03 de março - Horário: das 09:00h as 12:00h (data extra) 
 

� RETIRADA DE KIT NO DIA DA PROVA 
Das 07:00h as 08:30h - na largada 
 

� FOTO 
No acesso para o Grid de Largada existe um painel (lona) do evento onde um profissional 
fotógrafo estará registrando imagens (fotos) que serão publicadas no site do evento, compartilhe 
as fotos e contribua para a manutenção do evento. 
 

� CAMISETA DO EVENTO 
A utilização da Camiseta durante a corrida não é obrigatória. Porem a sua utilização prestigia o 
patrocinador, fortalece a Lei de Incentivo Estadual e viabiliza a realização de uma nova edição 
do evento. 



 

 

 

� PREMIAÇÃO 
Terá início com a chegada de 50% dos competidores. 
 

� PERCURSO 
https://www.strava.com/routes/10944103 
 

� REGULAMENTO 
Leia o regulamento | http://bit.ly/2kA08HP 
 

� LISTAS DE INSCRITOS E CONFIRMADOS 
http://bit.ly/2BXiSqX 
 

� CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
Em caso de mau tempo (chuva) o evento NÃO será cancelado ou adiado. 
 

� HIDRATAÇÃO (ÁGUA) 
Solicitamos encarecidamente para que os atletas minimizem o desperdício de água, bebendo 
todo o copo de água distribuído nos PCs. Verificamos muitos copos jogados no percurso ou PCs, 
com quase sua totalidade de água. Mesmo dobrando o número de hidratação por atleta como 
fizemos na última edição, a pratica do desperdício acarretou a falta de água para atletas 
retardatários. 
Não jogue os copos nas estradas rurais, utilize os bolsos da camiseta e descarte na chegada ou 
no próximo PC - podendo ser no chão, -  onde a equipe de Staff está orientada a recolher. 
 
 

 


