
 

CAMPEONATO MUNDIAL 24H de Mountain Bike 

 Costa Rica / MS - BRASIL – Informativo 2 

Caro atleta, está disponível em nosso site o briefing eletrônico da prova. O mesmo 

enviamos por e-mails a todos os atletas. Leia-o atentamente. 

Neste informativo iremos dar detalhes sobre a entrega de kit, mapa da arena e 

posicionamento das tendas de apoio. Notem que alguns horários (abertura da pista para 

reconhecimento, entrega de kit e ocupação da área de tendas) sofreram antecipação com 

relação ao briefing eletrônico. Tais ajustes foram feitos para atende-lo melhor. 

PROGRAMAÇÃO DO MUNDIAL 24H DE MTB 

Dia 25 de Julho – 5a feira 
15:30 as 17:00 passeio de bike pela cidade, a partir do Centro de eventos Ramez Tabet 

Dia 26 de Julho – 6a feira 
08:00 Abertura da pista para reconhecimento 
13:00 - Abertura da Arena e da área reservada às equipes (liberado montagem de tendas) 
15:00 - Abertura da secretaria e credenciamento dos atletas participantes 
15:00 às 20:00 – Entrega de Kits dos atletas 
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 08:00 e 19:00h 

Dia 27 de Julho 
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 22 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)  
15:30  -  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 15:00 às 20:00h ou no sábado, 27/07/2019, entre às 8:00 e 11:00h. 
Para as equipes (duplas, quartetos e sextetos), o kit de toda a equipe poderá ser retirada 
por um único representante, desde que o mesmo esteja com os termos de 
responsabilidades e documentos de todos os integrantes da equipe.  
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. 

ÁREAS DAS EQUIPES 

A área destinada aos box e tendas de apoio estarão disponíveis à partir das 13:00 de 

sexta-feira, 26/07/2019. 

CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTA MONTANDO SUA TENDA DENTRO DA ÁREA 

DESTINADA E NA MEDIDA CORRETA. PROCURE UM MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO 

PARA CERTIFICAR-SE. 

Os atletas das categorias SOLO tem uma área de apoio diferente dos atletas das 

categorias dupla, quarteto e sexteto. Verificar o mapa de montagem abaixo. 

A localização dos box serão ordenadas por ordem de chegada. Tendas montadas em 

lugar que não seja o destinado para este fim serão removidas. 

 

Os boxs alguns tem dimensões de 3x3m e outros 2,5 x 5 metros. 

 Planeje-se quanto a possibilidade de ventos para fixar bem sua tenda. O piso é de 

asfalto, portanto sugerimos levarem algum tipo de lastro (peso, pedra...) para mantê-las 

estáveis. 

ESTACIONAMENTO 



O estacionamento será  no terreno e na avenida de frente a arena, conforme o mapa. 

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. 

Arena Brasil Ride 

 

 

 


