CAMPEONATO MUNDIAL 24H DE MOUNTAIN BIKE SOLO
Costa Rica / MS - BRASIL – Briefing Eletrônico

Caro atleta, nos aproximamos do Campeonato Mundial de 24H que será realizado no
Brasil, e a cidade de Costa Rica / MS aguarda por este grande evento. Desde já nosso
respeito por você que se propôs a encarar esta prova, que ficará marcada na história
pelo tamanho e representatividade do nosso esporte.
Seguem informações importantes para seu planejamento e para fechar sua logística.
DATA: 25 a 28 de julho de 2019
LOCAL: Centro de Eventos Ramez Tebet

Rua Ambrosina Coelho s/n - Costa Rica / MS - Brasil
Latitude: 18º31’38” S
Longitude: 53º57’42” W
Altitude: 641 m
Fuso Horário: UTC: - 4
Obs: Costa Rica-MS está 1 hora a menos que o fuso horário oficial de Brasília
UTC: - 3

ARENA BRASIL RIDE

Como chegar à Costa Rica / MS a partir do aeroporto de Campos
Grande (MS)
O Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) está localizado
aproximadamente a 400 Km de Costa Rica-MS com viagem estimada em 6 horas.

CLIMA E PRECAUÇÕES
A cidade nesta época do ano costuma ter dias muito quente e seco pela manhã, mas
frio durante a madrugada. Nas madrugadas, devido ao vento constante, a sensação
térmica é baixa. Por isso venham bem prevenidos. No percurso de bike sugerimos

levarem 2 caramanholas. Também aconselhamos levar:
- Um corta-vento para pedalar durante a madrugada
- Anorak (jaqueta impermeável) para momentos de revezamento.
- Roupa extras (camiseta, bermuda de ciclismo, meia) e chinelo para eventuais trocas
- Cobertor ou saco de dormir e isolantes térmicos para momentos de descanso

PROGRAMAÇÃO DO MUNDIAL 24H DE MTB
Dia 24 de Julho – 4a feira
13:00 Transfer do aeroporto de Campo Grande / MS para Costa Rica / MS
20:00 Previsão de chegada do transfer de Campo Grande-MS
Dia 25 de Julho – 5a feira
07:00 às 10:00 Jogos escolares da Cidade de Costa Rica
Dia 26 de Julho – 6a feira
07:00 às 10:00 Jogos escolares da Cidade de Costa Rica
09:00 Abertura da pista para reconhecimento
16:00 - Abertura da Arena e da área reservada às equipes (tendas)
16:00 - Abertura da secretaria e credenciamento dos atletas participantes
16:00 às 20:00 – Entrega de Kit
18:30 Congresso técnico – obrigatório a todos os atletas
20:00 - Fechamento da secretaria e encerramento da entrega de Kit
OBS: O circuito ficará aberto para reconhecimento entre 09:00 e 20:00.
Dia 27 de Julho
07:00 às 09:30 Jogos escolares – Short track de bike
07:30 às 10:30 - Abertura da pista para reconhecimento
8:00 - Abertura da secretaria
8:00 às 11:00 – Entrega de Kit
11:15 – Posicionamento de bikes nos cavaletes
11:30 – Chamada dos atletas ao pórtico de largada
12:00 - Largada estilo Le Mans
Dia 28 de Julho
08:30 às 09:30 – Largada de Trail Run (21k, 16k e 6k)
12:00 – Fechamento do percurso. Nenhum atleta abre nova volta
14:00 – Tempo limite para se terminar volta de bike (aberta antes das 12h)
15:00 - Cerimônia Premiação (previsão)
12:00 às 17:00 - Horário de saída da área do BOX de aluguel

CREDENCIAMENTO, ENTREGA DE KIT & REUNIÕES OFICIAIS:
A entrega do kit acontecerá no centro de eventos Ramez Tebet (Rua Ambrosina Paes
Coelho, s/n, Costa Rica / MS). O atleta poderá retirar seu kit na sexta-feira, 26/07/2019,
DAS 16:00 às 20:00h ou no sábado, 27/07/2019, entre às 8:00 e 11:00h.
O congresso técnico acontecerá na 6a f às 18:30h, e é obrigatório aos atletas. Neste
congresso todos detalhes a respeito do percurso e regras da competição serão
transmitidos aos atletas.
Na ocasião deverão ser tiradas fotos e coletiva de imprensa.
Para retirada do kit do atleta, é necessário entrega do TERMO DE
RESPONSABILIDADE preenchido e assinado e apresentação de documento com foto.

ÁREAS DAS EQUIPES
A área destinada aos box e tendas de apoio estarão disponíveis à partir das 16 00 de
sexta-feira, 26/07/2019.
Atenção, os atletas das categorias SOLO tem uma área diferente dos atletas das
categorias dupla, quarteto e sexteto. Verificar o mapa no site do evento.
A localização dos box serão ordenadas por ordem de chegada.
Os boxs tem dimensões de 3 x 3 metros e podem ser locadas ou próprios.

ESTACIONAMENTO
O Centro de Evento Ramez Tebet conta com área para estacionamento na lateral. Não
será permitido estacionar o carro junto às tendas em nenhum momento do evento
mesmo que seja para descarregar o carro. Tampouco na área que faz parte do
percurso da prova. O carro deve estacionar no lugar definido e o transporte do material
carregado manualmente até sua tenda.

LICENÇAS
Nós não necessitamos de nenhuma licença especial por parte do atleta. Não é exigida
nenhuma licença da UCI.
Reforçamos a aquisição de seguro médico e de viagem no caso de transferência para
o hospital ou atendimento de maior complexidade.

CHIP ELETRÔNICO & PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
O chip de cronometragem estará na placa de bike com o numeral do atleta.
Cada atleta da categoria solo receberá duas placas para uso em caso de
equipamentos reservas (segunda bike).

Para as categorias duplas, quarteto e sexteto, cada atleta também receberá uma placa
com numeral. Cada atleta deve usar sempre a sua bike, para que a apuração das
voltas da equipe aconteça da forma correta. Não é permitido cortar a placa, dobrar ou
fazer qualquer tipo de alteração na mesma.
Cada atleta receberá uma pulseira que deverá ser utilizada como forma de
identificação dos atletas cadastrados. Somente poderão entrar na pista os atletas que
estiverem com a pulseira no pulso.

REVEZAMENTO DOS ATLETAS EM EQUIPES
Aos que estiverem participando em equipes, as trocas de atletas só poderá ser feita na
“área de troca” onde haverá fiscal de prova controlando a entrada e saída de cada
atleta. Para a troca, os atletas também deverão passar uma pulseira do tipo “bate e
enrola” ao que for entrar no percurso.

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO
Na arena Brasil Ride, teremos uma praça de alimentação com diversas opções de
comida para os atletas: massas, pizzas, sanduíches, café e cervejas serão algumas
da opções.

APOIO NEUTRO SHIMANO
A Shimano estará oferecendo seu serviço de apoio a todos atletas inscritos. Este
serviço será oferecido após a largada da prova, onde reparos, ajustes, regulagens,
trocas de pneus poderão ser feitos pela Shimano. Em caso de necessidade de troca de
peça, a Shimano não estará vendendo peças, mas poderá trocar/instalar caso o atleta
forneça a peça de reposição. Loja com peças estará disponível no local. Este serviço
da Shimano é gratuito aos atletas inscritos.

ÁGUA, CHUVEIROS, BIKE WASH E BANHEIROS
Teremos disponível aos atletas durante as 24h água gelada para consumo, banheiros
e vestiário com chuveiro quente. Também teremos uma área de bike-wash para
limpeza das bikes durante as 24h.

PERCURSO

TENDAS DE APOIO - BOX
Cada atleta solo tem direito a um espaço de 3 x 3 metros para montar uma tenda se
assim desejar. Não há limite para o número de pessoas para prestar apoio aos atletas,
seja solo ou em equipes. Também não há a necessidade de cadastrar as pessoas de
apoio .É DE RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PROVIDENCIAR E MONTAR
SUAS TENDAS. A organização possui ainda alguns boxs para locação de tamanho de
2,5m x 5m. Na área de montagem das tendas será disponibilizado um ponto de energia
de 220Volts.
Sugerimos que para sua tenda providencie:
- Uma extensão elétrica com no mínimo 10 metros com “benjamim” ou “T” (adaptador
para se ligar mais de uma tomada)
- Sacos de areia para estabilizar a tenda (por causa dos ventos fortes).
É permitido que atletas “dividam “ uma mesma tenda
- Pensem no seu conforto durante as 24h. Aconselhamos levar cadeiras dobráveis,
saco de dormir, isolante, kit de higiene, chinelo, toalhas, lanterna, comidas, extensão
com lâmpada,
NÃO serão permitidos carros estacionarem ou circularem na área destinada às tendas.
Por questão de segurança, NÃO serão permitidos churrasqueiras ou fogo dentro das
barracas.
- Também não serão permitidos fornos elétricos, secadores de cabelo. Eles
sobrecarregam a rede comprometendo a distribuição de energia aos demais além de
comprometer a segurança dos atletas.

- A tensão fornecida às tendas será de 220Volts. Caso tenha aparelho que não
trabalhe nesta tensão, traga seu transformador.
Existem espaços destinados às montagem de tendas. Peça orientação ao gerente de
arena sobre local para montagem das mesmas. Dentro da área reservada à montagem
de tendas, a ordem de montagem é livre, onde aqueles que montarem primeiro tem a
prioridade de escolha.

REGULAMENTO
Observem o regulamento da prova para se atentarem aos detalhes da prova, dos
equipamentos obrigatórios e de detalhes de sua categoria.

TRAIL RUN
No dia 28 de julho, às 08:30 será feita a largada do Trail Run. Boa parte do percurso do
trail Run ocorrerão em trechos da bike, mas em sentido oposto, de tal forma que
atletas a pé e de bikes irão se cruzar. A prioridade será das bikes, mas fiquem atentos
ao fluxo de pessoas cruzando o percurso e torcendo pelos momentos finais do
mountain bike.

