Informativo 1 - Festival Brasil Ride de Botucatu 2019 - Mountain Bike
Falta pouco para o início do Festival Brasil Ride de Botucatu. Serão 3 dias de muitos eventos esportivos
acontecendo em Botucatu e Pardinho, que se preparam para receber centenas de atletas de diversos estados
Brasileiros. Ao longo do feriado de Corpus Cristhi, a cidade sediará provas de mountain bike, corrida de montanha,
palestras, lançamentos além das corridas kids.
O Festival Brasil Ride terá duas provas distintas de mountain bike: uma com 3 etapas consecutivas (5ª a sábado)
na categoria Pró e outra para categoria Sport com uma única etapa (sábado). Os percursos são diferentes uns dos
outros e também possuem horários distintos de largada.
Para quem já participou do evento em anos anteriores, prepare-se para percursos inéditos neste ano,
principalmente na categoria Pró, com novos percursos na 2a etapa e 3a etapa.
No próximo informativo detalharemos os percursos, de cada etapa.
A agenda de Mountain Bike do Festival Brasil Ride Botucatu será a seguinte:
19 de junho (4ª f)
17:00 às 21:00 – Entrega de kits de mountain bike na arena Brasil Ride (em frente à prefeitura de Botucatu)
20 de junho (5ª f)
09:00 às 14:00 – Entrega de kits de mountain bike na arena Brasil Ride (em frente à prefeitura)
13:40 – Início do alinhamento para o prólogo – atrás do Ginásio poliesportivo de Botucatu (2,2km da arena)
14:00 – Prólogo (1ª etapa) 11,6km, altimetria 455m. Largada de baterias com 10 atletas, a cada minuto, por ordem
de numeral.
21 de junho (6ª f) - Arena Brasil Ride em frente à prefeitura
09:30 Alinhamento para a largada da 2ª etapa
10:00 Largada da 2ª etapa de Mountain Bike (65,5k – 1448m)
15:00 Tempo limite da 2ª etapa – encerramento da cronometragem
14:00 às 19:00 Entrega de Kits categoria Sport de Mountain bike
18:00 Palestras: Shimano mecânica de bike, Mario Roma novidades Brasil Ride e Rafael Campos sobre
planejamento para provas de ultra-endurance
22 de junho (Sab)- Arena Brasil Ride em frente à prefeitura de Botucatu
06:45 às 09:00: Entrega dos kits na arena (Frente para a Catedral de Botucatu, clique aqui para ver o mapa)
07:30 Alinhamento para a largada da 3ª etapa Brasil Ride - Arena Brasil Ride
08:00 Largada da 3ª etapa Brasil Ride
09:30 Alinhamento da categoria Sport de Mountain bike - Arena Brasil Ride em frente à prefeitura
10:00 Largada categoria Sport (70,8km, altimetria 1248m)
10:00 Retirada Kits categoria Kids
10:30 Kids Bike Race Brasil Ride
11:00 Kids Run
17:00 Tempo limite de prova – encerramento da cronometragem
17:30 Previsão de início da premiação
Prólogo
O prólogo é considerado a 1a etapa do Warm Up, onde a classificação se dará pela somatória de tempo das 3 etapas. Em caso
de empate na somatória de tempo dos 3 dias, o menor tempo do prólogo serve de desempate. Caso um atleta perca qualquer
uma das 3 etapas, a ele será acrescido o tempo de 24h por etapa perdida.
A largada do prólogo do Warm Up Brasil Ride será por ordem de numeral. Cada bateria acontece em um intervalo de 1 minuto e
largam 10 atletas por bateria. Verifique o horário de sua largada no momento de retirada do kit.

Se o atleta perder a sua bateria de largada, ele deverá largar na ultima bateria do dia. Confira seu horário de largada do prólogo
na véspera da prova em nosso site.

Lista de inscritos
Confira em nosso site na “lista de inscritos” se seus dados e categoria estão corretos. Caso tenha divergência, entre em
contato com br@brasilride.com.br antes da prova para fazer o devido ajuste. Atletas inscritos em categorias diferentes das
quais efetivamente são, serão desclassificados.

Pontos de hidratação e apoio externo
As etapas possuem pontos de hidratação cuja distância exatas serão divulgadas no próximo informativo.
A categoria Sport terá um ponto de hidratação.
Já na categoria Pró, a 2a etapa terá três pontos de hidratação e a 3a etapa terá cinco pontos de hidratação espalhados pelo
percurso.

Será permitido aos atletas receberem apoio externo em alguns dos pontos de hidratação. Os pontos que estiverem localizados
na cidade de Pardinho (no centro da cidade) será permitido o acesso de equipes de apoio.
A partir do centro de Botucatu são 30km por estrada toda asfaltada, com duração de cerca de 35min até Pardinho. De lá, vale o
passeio até a a Cuesta Café, que fica mais 10 min de carro pra frente, local com vista maravilhosa.

Percursos exclusivos
O percurso passa por muitas terras particulares que foram autorizadas a passagem dos atletas exclusivamente para a prova.
Estes possuem porteiras que terão staffs controlando sua abertura e passagem.
Por este motivo ciclistas não conseguem treinar no percurso oficial antes ou após o evento. Também durante o evento, atletas
que NÃO estiverem inscritos não poderão seguir nas terras particulares.

Arena Brasil Ride
Na arena principal, em frente à prefeitura de Botucatu, teremos diversos serviços para os atletas e seus acompanhantes. Lá que
sera feita a entrega de kits dos atletas e onde se encontra a loja com produtos oficiais da Brasil Ride e lojas de outros parceiros.
Também haverá serviços de massagens na arena além de uma deliciosa praça de alimentação com diversas opções de
foodtrucks

