Bem vindos a #1 do Circuito Mantiqueira 2019, Cambuí-MG, 24 de Março de 2019

Briefing Eletrônico

-Local do Evento: Auto Posto Riga (Ipiranga) próximo ao Portal da Cidade

-Retirada dos Kits: Sábado das 16:00 as 18:00 horas
Domingo: das 7:00 as 8:30 horas
-Alinhamento:
PRÓ: das 8:15 até as 8:25 horas
SPORT: das 8:40 as 8:50 horas
TURISMO: das 8:50 até as 9:00 horas (após todos da Sport estar alinhados)
-Largada:
PRÓ: 8:30 horas
SPORT e TURISMO: 9:00 horas
-Pontos de Hidratação:
3 pontos de hidratação no percurso Pró, km 15, km 33 e km 53.
2 pontos de hidratação no percurso Sport, km 15, e km 33.
1 ponto de hidratação no percurso Turismo, km: 20.
-Sinalização:
Setas de cal no chão, fita zebrada (Laranja e branca), placas indicativas e de perigo.
-Percursos:
Pró: 57 km e 1.500 m de elevação, com previsão de 2:10 horas de prova para o mais rápido;
Sport: 38 km e 1000 m de elevação, com previsão de 1:20 horas de prova para o mais rápido;
Turismo: 24 km e 325 m de elevação, com previsão de 1 hora de prova para os primeiros.

-Divisão de Categoria:

-TURISMO vira a ESQUERDA no km 6,5 de prova
-no km 16 a PRÓ vira a ESQUERDA e a SPORT a DIREITA!

-Horário de Corte:
Local de corte para categoria PRÓ, km 30. Horário: 12:00 Horas (meio dia)
Local de corte para categoria SPORT, km 17. Horário: 12:00 Horas (meio dia)
*Por motivos de segurança para os próprios Atletas e o perfeito funcionamento da logística do
evento, neste local e após este horário determinado, os atletas deverão obrigatoriamente
entrar no carro vassoura da organização, para que sejam levados de volta até a base do
evento.
-Premiação:
Pró, Sport e Turismo as 13:00 horas (começando pela Turismo)
-Banheiros e Ducha:
No local do evento.
-Onde Comer:
Restaurante Rancho da Picanha.
“Fora da zona de conforto não esta o desconforto, esta uma vida extraordinária!”
Ótima prova a todos!

