TAÇA BRASIL XCO Brasil Ride 2020 – Briefing Eletrônico
Caro atleta Brasil Ride, seja bem vindo a mais esta novidade da Brasil Ride: o XCO series.
Após 10 anos de maratonas, ultra-maratonas, 24h, neste anos decidimos oferecer aos
mountain bikers de verdade uma prova de XCO. Nosso DNA será mantido, com percurso
desafiador, alto nível de provas e com excelência na experiência aos atletas. O circuito de
2020 será composto por 3 etapas e neste informativo reforçaremos as principais
informações da 1a etapa a você que estará presente em mais esta novidade Brasil Ride.

Local da prova – Brasil Ride Bike Club – Amparo/SP:
O evento acontecerá todo no mais novo bike club produzido no Brasil, na cidade de
Amparo. Trata-se de uma fazenda particular, situada a 3,5km do centro de Amparo. Para
chegar ao local, siga as placas para Fazenda Sant’Anna, ou coloque no app do Waze ou
Google maps Brasil Ride Bike Club

Entrega de kit do atleta:
A entrega do kit acontecerá no próprio Brasil Ride Bike Club, no sábado das 13 00 às 18 00
e no domingo das 7 00 às 09 00.
Tenha em mãos um documento com foto e comprovante de inscrição para retirada do seu
kit.

Briefing técnico
Faremos um briefing técnico no sábado às 16h no Brasil Ride Bike Club.

Identificação do atleta
Cada atleta receberá uma placa de identificação do seu numeral e um numeral de dorsal
(para prender nas costas- exclusivos para as categorias masculinas e femininas UCI).
Estes deverá estar sempre visíveis para entrada na pista e alinhamento para sua
respectiva bateria.

Ponto de apoio na pista
A pista possui uma área específica para apoio aos atletas no momento da competição. As
baterias variam de 2 a 4 voltas na pista de acordo com a categoria. É possível cada atleta
receber a assistência de uma pessoa de apoio, para entrega de água ou apoio mecânico

neste ponto. O ponto está localizado após o Rock Garden, cerca de 400m antes de se
cruzar o pórtico de largada/chegada.

Percurso
Cada volta possui 4,58km com 135m de altimetria acumulada

No mapa é possível visualizar a pista de prova, os locais possíveis de acesso
de pedestres e os principais pontos “batizados” da pista.
- Moby Dick: uma subida inclinada, com 2 pedras grandes a serem contornadas;
- Drop Full Gas: um degrau com uns 60cm de altura;
- Topo do Mandacaru: uma subia muito íngreme, difícil alguém “zerar”;
- Subida da Marreta: subida curta e muito íngreme, difícil mas possível de se pedalar
(ao menos na 1a volta). Possui uma pequena alça paralela chamada de "chicken line"
- Sem Freio: descida de impor respeito;
- Subida do Piva: subida em ziqgue zague íngreme, com ponto mais íngreme e difícil
de zerar no final;
- Rocky garden: descida entre rochas;: descida nas pedra

Acesso ao bike park , food Trucks e estacionamento
O bike Park Club de Amparo está em uma fazenda particular. O estacionamento será em
um terreno ao lado do bike club. No bike club em si somente será permitido a entrada a pé
ou de bike.

Nele existem banheiros, área para montagem de tendas das assessorias e clubes,
restaurante e food-trucks. Você contará com diferentes opções de comidas no sábado e
domingo.

Chuveiros, bike wash e banheiros
Teremos disponível banheiros e vestiário com chuveiro quente. Também teremos uma área
de bike-wash em sistema de self-service.

Equipe médica e de resgate
Contaremos com a assistência de uma equipe médica e de resgate somente no domingo,
dia da competição. Durante a 6a f e sábado em que a pista estará livre para
reconhecimento NÃO haverá equipe médica, onde cada um deverá ser auto-suficiente em
caso de necessidade de atendimento.

Massagens
Teremos a presença da Fisionoesporte, clínica de fisioterapia oficial da Brasil Ride, que
poderão ser agendadas pelos atletas que desejarem contratar este serviço. Reserve com
antecedência para obter condições de preços especiais - Reserve com Felipe Oliveira 011
2495-8250 / 98106-8250

Tenda de assessorias / clubes
Existem espaços destinados às montagem de tendas de assessorias e clubes de pedal.
Pergunte ao staff qual o local permitido para a montagem de tendas de assessorias. Você
pode levar sua tenda, cadeira de praia, cooler e utensílios que garantam o seu conforto e
de seus acompanhantes. Não forneceremos ponto de energia elétrica neste ponto.
O local de apoio na pista é um local diferente. A área de apoio é um local com presença
restrita a apenas uma pessoa, sem montagem de tendas.

Regulamento
Observem o regulamento da prova para se atentarem aos detalhes da prova, dos horários
de largada das respectivas categorias.

Agenda
DIA 13 de Março (sexta-feira)
13 às 17h – Pista livre para treinos.
09 às 18h – montagem de tendas das equips e assessorias
DIA 14 de Março (sábado)
09:30 – Pronunciamento de inauguração oficial da pista
10:00 – largada promocional de inauguração da pista
12:00 às 17:00 – Uso exclusive da pista a atletas inscritos na competição
10:00 às 17:00 – Montagem de tenda das equips e assessorias
13:00 às 18:00 – entrega de kits
DIA 15 de Março (domingo)
07:00 às 09:00 – Entreg a de kits
08:30 – largada da 1a bateria – 2 voltas
10:30 – largada da 2a bateria – 3 voltas
11:00 – Kids bike race – pista de pump track
12:30 – largada 3a bateria – 3 e 4 voltas
14:15 – largada 4a bateria – 2 e 3 voltas
15:30 – largada 5a bateria – e-Mtb – 2 voltas
Premiação (2 horas após a largada de cada bateria)

