Festival Brasil Ride – Warm Up Botucatu 2021 - Mountain Bike
Briefing Eletrônico

Caro atleta, seja bem vindo a mais uma edição do Festival Brasil Ride. Estamos muito felizes
com a retomada de nossos eventos neste ano. O Festival Brasil Ride será nosso primeiro evento
de 2021. Nosso compromisso em proporcionar uma grande experiência aos atletas se mantém,
e nesta situação de 2021 reforçamos ainda mais nossos cuidados. Em algumas situações
particulares, o evento será diferente daqueles realizados anteriormente à pandemia, por conta
de protocolos, para mitigarmos as chances de contaminação. Mas estamos certos de que esta
prova ficará marcada em sua vida. Faremos jus à sua expectativa de participar de uma grande
prova.
O Festival Brasil Ride terá diferentes provas e percursos ao longo dos 4 dias:
- Categoria Mountain bike PRO com 3 etapas consecutivas (5, 6 e 7 de Setembro)
- Categoria E-MTB (MTB assistida): com 3 etapas (5, 6 e 7 de setembro)
- Categoria Mountain bike SPORT com uma única etapa (7 de setembro) em percurso menor
- Categoria TOUR: voltada aos iniciantes, um percurso menor e onde não há competição (7 de
setembro)
- MTB Kids, para estimular as crianças à pratica do ciclismo (7 de setembro)
Os percursos são diferentes uns dos outros e também possuem horários distintos de largada.
Os cuidados gerais e protocolos para a realização do evento frente a situação de pandemia,
tratamos em um documento anexo a este, que também já consta em nosso site na sessão:
“informativos”.
A agenda do Festival Brasil Ride – Warm Up será a seguinte:
04 de Setembro (Sábado) – Entrega de kits da categoria PRO na arena Brasil Ride, em frente à
prefeitura / catedral de Botucatu.
- 14:00 às 20:00 Entrega de kits dos atletas
- 18:00 Briefing com atletas E-MTB no stand do Santander na arena Brasil Ride
05 de Setembro (Domingo) – Arena Brasil Ride – em frente à prefeitura de Botucatu
- 07:30 Alinhamento para a largada da categoria PRO
- 08:00 Largada da categoria PRO (1ª etapa)
- 09:00 Largada da categoria E-MTB (1ª etapa)
- 17:30 Tempo limite de prova
- 12:00 às 17:30 Bike - Wash

06 de Setembro (2ª feira)
Contrarrelógio – Largada na estrada Geraldo Biral (900m do ginásio)
- 08:30 Alinhamento para a largada da categoria Pró – 1ª bateria
- 09:00 Largada da 1ª bateria categoria PRO
- 09:20 Largada da 2ª bateria categoria PRO
- 09:40 Largada da 3ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 10:00 Largada da 4ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 10:20 Largada da 5ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 10:40 Largada da 6ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 11:00 Largada da 7ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 11:20 Largada da 8ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 11:40 Largada da 9ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 12:00 Largada da 10ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 12:20 Largada da 11ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 12:40 Largada da 12ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 13:00 Largada da 13ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 13:20 Largada da 14ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 13:40 Largada da 15ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 14:00 Largada da 16ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 14:20 Largada da 17ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 14:40 Largada da 18ª bateria categoria PRO – alinhamento 15min antes
- 15:10 Largada da categoria E-MTB – alinhamento 15min antes
Arena Brasil Ride – em frente à prefeitura de Botucatu
- 10:00 às 17:00 Bike - wash
- 14:00 às 18:00 Entrega de kits dos atletas categoria SPORT, TOUR e KIDS

07 de Setembro (3ª feira) – Arena Brasil Ride – em frente à prefeitura de Botucatu
- 06:45 às 09:00 Entrega de kit da categoria SPORT e TOUR
- 07:30 Alinhamento para a largada da categoria PRO (por portões conforme resultado geral)
- 08:00 Largada da categoria PRO + E-MTB (3ª etapa)
- 08:30 Alinhamento para a largada da categoria SPORT
- 09:00 Largada da categoria SPORT
- 09:00 às 09:45 Entrega de KIT - KIDS
- 10:00 Largada da categoria TOUR
- 10:05 Largada Kids Bike Race
- 15:00 Tempo limite de prova (Todas as categorias)
- 15:30 Premiação (horário previsto)
- 10:00 às 15:00 Bike – wash

APP Brasil Ride
Convidamos desde já você a baixar o APP Brasil Ride, onde nele disponibilizaremos informações
da prova como agenda, baterias de largada e noticias das provas.
www.brasilride.com.br/app

Entrega de kit do atleta - documentação:
A entrega do kit acontecerá na arena Brasil Ride, no bolsão em frente à prefeitura de Botucatu
e catedral.
Ela funcionará para os atletas da categoria PRO no Sábado 4 de Setembro das 14h às 20h.
Aos atletas que forem fazer a categoria SPORT (uma única etapa dia 07 de setembro) a entrega
do kit acontecerá na véspera da prova, dia 6 de setembro das 14:00 às 18:00, e no dia 7 de
Setembro das 06:45 às 09:00. Para retirar seu kit identifique o seu número de atleta, disponível
na listagem de atletas inscritos no APP Brasil Ride. Procure retirar seu kit na véspera da prova.
Evite assim correrias no dia da largada.
Será necessário a apresentação de um documento com foto.
Sua Jersey Brasil Ride será entregue conforme o tamanho solicitado no processo de inscrição.
OBS: CATEGORIA TOUR não contempla Jersey.
Para a retirada de kit de terceiros (amigo), será necessário apresentar cópia de identidade do
atleta e a autorização de retirada de kit por terceiros, preenchida e assinada, disponível no site
do evento. Para imprimir esta autorização CLIQUE AQUI.
Assessorias que desejam retirar todos os kits de seus atletas, favor entrar em contato pelo
email br@brasilride.com.br com relação dos atletas e autorização dos mesmos.
Percursos exclusivos
O percurso passa por algumas 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 que NÃO estiverem inscritos não poderão seguir nas terras
particulares.
Alinhamento e portões de largada
Para a categoria PRO, no 1º dia faremos um alinhamento único, no mesmo local de retirada de
kit (ao lado da Catedral). Ocuparemos a avenida em frente à prefeitura para o alinhamento
onde o uso de máscara até o momento de largada será obrigatório.
A 2ª etapa terá diferentes baterias de largada, de acordo com a categoria. Nesta etapa teremos
9 baterias de largada, com intervalo de 20 minutos de largada entre cada uma delas. Na 1ª
bateria alinharão os atletas de elite (masculino e feminino). Os horários de cada uma das
baterias, conforme a categoria, serão informados posteriormente em informativo específico no
site do evento e no app da Brasil Ride (www.brasilride.com.br/app).
Na 3ª etapa voltamos a alinhar na arena ao lado da catedral.

E-MTB
No festival temos a categoria E-MTB, que possui algumas particularidades nos horários,
percursos e regras. Para esta categoria, faremos um briefing técnico presencial no mesmo dia
da entrega de kits, 5 de Setembro, às 18h no stand do Santander na Arena Brasil Ride.

PERCURSOS
A seguir, o mapa do percurso e altimetria de cada uma das etapas e descrição de cada um
deles.
05 de Setembro – WARM UP PRO – 1ª Etapa

A largada acontecerá atrás na Arena Brasil Ride, ao lado da catedral de Botucatu
Os percursos serão totalmente demarcados com pinturas no chão, placas e fitas de indicação e
não são fechados para o trânsito local, devendo o competidor tomar as precauções necessárias.
Na 1ª etapa teremos um trecho inicial conduzidos por comboio, onde os atletas não poderão
ultrapassar o carro madrinha. Após o sinal do carro madrinha é que poderão “acelerar”, mas o
tempo já estará contando desde a largada na arena. Para fins de classificação, a
cronometragem neste dia será com o tempo bruto.
Uma moto batedora acompanhará o líder geral da prova, indicando o caminho correto quando
necessário. Carros oficiais de apoio circulam pelo percurso, entre eles um carro vassoura que
acompanhará o último colocado. O tempo limite de prova para esta etapa é de 9:30 horas.

O percurso da etapa 1 possui 91 km e altimetria de 2.380 m. Os primeiros 8,5 km serão por
trecho urbano, todo feito através de comboio. Após 8,5km o carro madrinha irá acelerar e
então os atletas seguem acelerando, prestando atenção à sinalização da prova.
O primeiro ponto de hidratação será na cidade de Pardinho, e até lá o percurso é
predominantemente por largas estradas de terra. Após a 1ª hidratação no km 30, o percurso
segue por mais 1,5 km por estrada asfaltada antes de entrar no 1º grande downhill com quase
400 m de desnível, e na sequencia o 1º forte uphill, onde no topo estará o 2º ponto de
hidratação com 42 km. Após a hidratação ainda tem uma subida curta e íngreme até chegar no
asfalto, onde passarão novamente pela cidade de Pardinho, para o 3º ponto de hidratação.
Seguem no asfalto em direção do próximo downhill, até atingirem estradas de terra e iniciarem
a subida da 2ª grande serra, onde no topo dela estará o 3º ponto de hidratação, no km 68,5.
Mas 4,5 km antes desta serra, teremos um ponto de apoio no km 64, em uma tradicional
cantina rural da região. Neste ponto forneceremos mandioca, mas não é ponto de hidratação,
não forneceremos água, que estará 4,5 km à frente. O local possui banheiro e é possível
comprar bebidas se desejar.
Após a 3ª hidratação terá mais um downhill em single track e seguem por estada de terra até o
ponto Full Gas. Na sequencia, muito cuidado na travessia da rodovia Mal. Rondon, por onde
seguirão por 3 km pelo acostamento. Saindo da rodovia, logo a frente terá o próximo último
ponto de hidratação no km 81,5. Administre energia para os últimos 6 km, de subida de uma
serra.
A chegada será no mesmo local de largada, entretanto a cronometragem se encerra 1,8 km
antes da arena de chegada. Após cruzar as antenas de cronometragem, o deslocamento até a
arena de chegada é todo em trecho urbano, onde o trânsito não estará bloqueado para a
prova, então pilote com cuidado
Os pontos de apoio/hidratação da 1ª etapa são:
Hidratação 1: 30 km
Hidratação 2: 42 km
Hidratação 3: 48,5 km
*Ponto de apoio Mandioca e WC: 64 km
Hidratação 4: km 68,5 km
*Ponto de apoio Full Gas: 77,5 km
Hidratação 5: km 81,5 km
*Apoio Red Bull: 86,5 km
Hidratação final: 92,8 km – Arena de chegada
*Atenção, forneceremos água para abastecimento nos pontos de hidratação. Nos pontos de
apoio não haverá água.

Tempo limite de prova: 9:30 horas
Horários de corte:
Corte 1 – Hidratação 3 – 48,5 km – 13:30h
Corte 2 – Hidratação 4 – 68,5 km – 15:30h
Os atletas que chegarem aos pontos acima após o horário de corte, não poderão seguir no
percurso da prova e deverão seguir para a linha de chegada.

Os pontos de hidratação 1 e 3 da categoria PRO (entorno da cidade de Pardinho) serão os
pontos permitidos para apoio externo aos atletas. Para chegar de carro à partir do centro de
Botucatu são 29 km por estrada asfaltada, com duração de cerca de 35 min. O apoio externo no
ponto de hidratação é obrigatório o uso de máscara.
Haverá controle de passagem no percurso, (manual e eletrônico) no percurso. Atleta que deixar
de fazer o percurso exato será desclassificado.

05 de Setembro – E-MTB – 1ª etapa

A largada acontecerá no mesmo local da MTB, e será às 09 h.
Faremos um trecho de deslocamento neutro de aproximadamente 23 km, incluindo trechos de
asfalto, até o início do trecho cronometrado.
Após o deslocamento inicia o trecho cronometrado que terá 38,5 km com 1.138 m de ganho de
altimetria. A partir dali o percurso segue igual à prova de MTB.
À partir do início cronometrado, os pontos de hidratação serão nos pontos 14,5 km, e 27,5 km.
Ainda terá apoio Full Gas no km 23,5.
As E-MTB deverão atender o limite das normas brasileiras com limitador de 25 km/h.

06 de Setembro - 2ª etapa WARM UP PRO + E-MTB – 2ª feira
A 2ª etapa será uma etapa de CONTRARRELÓGIO, onde teremos 17 baterias de largadas, com
intervalos de 20 min entre cada bateria. Os horários de largada serão conforme as categorias e
estarão em informativo específico, no site do evento e no app da Brasil Ride
(www.brasilride.com.br/app). Só poderão alinhar os atletas de sua categoria no horário
programado.
Neste dia a largada acontecerá no início da estrada Geraldo Biral, cerca de 900 m do Ginásio de
Botucatu. Clique aqui para localizar o ponto de largada.
O percurso possui 11km com 372 m de altimetria acumulada. Não haverá ponto de hidratação
no percurso. Assim como nas demais etapas, a cronometragem se encerra atrás do ginásio e na
arena no centro da cidade faremos a dispersão.
O percurso estará aberto para reconhecimento no sábado dia 4 de setembro.
O alinhamento para a 1ª bateria inicia-se às 08:40 e a largada será às 09:00. A partir dali serão
feitas largadas a cada 20 minutos. Verifique o horário de sua bateria pelo App Brasil Ride.

07 de Setembro - 3ª etapa WARM UP PRO + E-MTB 3ª feira
Neste dia teremos a largada da 3ª etapa da categoria PRO junto da categoria E-MTB. Depois a
largada da categoria SPORT (etapa única) e por fim da TOUR. Todas serão na arena na catedral.
Na categoria PRO, o alinhamento para a largada inicia-se às 07:30 e a largada será às 08:00. Os
portões de largada serão conforme classificação acumulado das 2 etapas anteriores. No portão
A larga a categoria elite masculina e feminina, junto com os 30 primeiros na classificação geral
mais os atletas da E-MTB.
No Portão B estarão os 100 primeiros atletas classificados na geral independente da categoria.
No portão C largam os 150 atletas no geral e os demais alinham atrás.
O percurso da 3ª etapa do WARM UP PRO está com 53,8 km com 1.306 m de altimetria
acumulada.
O início deste percurso será em comboio até o km 3,5. Segue por vias asfaltadas até o 7,5 km,
quando se inicia o trecho de terra. Muito cuidado neste trecho inicial nos cruzamentos, pois o
trânsito não estará 100% fechado. Com 8,5km começa o 1º downhill da prova, com muitas
pedras, desça com prudência. Na sequencia o 1º uphill e no topo dele o 1º ponto de hidratação
com 15,5 km. Mais um quilômetro antes de iniciar o 2º downhill, também com alguns trechos
técnicos, até chegar ao 2º ponto de hidratação com 25,2 km. Neste ponto terá o Apoio Neutro
Shimano e também é onde acontece a divisão de prova entre o WARM UP PRO que segue pela
esquerda e a E-MTB que deverá virar à direita. No local de divisão de prova terão placas de
sinalização onde é responsabilidade do atleta ler a placa e seguir na rota de sua categoria. Não
deixe de se abastecer neste 2º ponto de hidratação, pois a partir dali o percurso segue por
estradas de terra em um trecho bastante quente e sem sombras. O próximo ponto de
hidratação estará com 42 km. Os últimos 5,5 km são em subida, até o último quilômetro em
asfalto.

Os pontos de hidratação da 3ª etapa WARM UP PRO são:
Hidratação 1: 15,5 km
Hidratação 2: 25,2 km (divisão da PRO e E-MTB) - Ponto de apoio neutro Shimano
Ponto Full Gas: 34 km
Hidratação 3: 42,8 km
Hidratação chegada: 55 km
Tempo limite de prova: 7 horas
Para as E-MTBs, o percurso inicial será igual da categoria PRO. A mudança acontecerá no km
25,2, junto do 2º ponto de hidratação, fique atento à placa de sinalização.

Para a categoria E-MTB na 3ª etapa o percurso CRONOMETRADO terá 34,8 Km com 980 m de
altimetria acumulada.
Os pontos de hidratação serão:
Hidratação 1: 15,5 Km
Hidratação 2: 25, 2 Km
Hidratação 3: 29 Km
Hidratação na Arena (dispersão): 36,4 km
O tempo das etapas será somado e determinará a classificação geral do Festival Brasil Ride –
Warm Up PRO.

07 de Setembro – Categoria SPORT
A categoria SPORT possui distância de 40,7 km com 1.012 m de altimetria cumulada.
Os primeiros 3 km serão por trecho urbano, tenha muito cuidado nos cruzamentos. Com 3,8 km
teremos um trecho de downhill, desça com prudência. Ao longo da prova fique atento às
divisões de percurso com as categorias SPORT e TOUR. Haverá placas de identificação de cada
percurso e é responsabilidade de cada atleta identificar seu percurso a seguir. Com 12 km terá
o primeiro ponto de hidratação. Não deixe de se abastecer neste ponto, pois o percurso pela
frente é quente e sem sombras. O próximo ponto de hidratação será no km 29,5 mas antes dele
terá o ponto de apoio Full Gas com 20,5 km. O final da prova terá uma longa subida de serra
com quase 5 km até o último km pra chegada já no asfalto.
Os pontos de hidratação da categoria SPORT estão localizados:
Hidratação 1: 12 km
Ponto Full Gas: 20,5 km
Hidratação 2: 29,5 km

Tempo limite de prova: 6 horas
“Pipoca / Piratas”
Toda a logística da prova foi dimensionada para os atletas inscritos. Os recursos de hidratação,
apoio médico, apoio mecânico e staffs foi planejada a você, que efetuou sua inscrição na prova.
Atletas não inscritos na prova NÃO poderão receber apoio da competição. Eles acabam
comprometendo seu conforto e segurança.

O percurso passa por muitas terras particulares e porteiras que terão staffs e proprietários
controlando sua abertura e passagem. Atletas NÃO inscritos serão convidados a se retirar do
percurso, não podendo seguir nas terras particulares. Atletas inscritos que receberem qualquer
tipo de auxílio de atleta não inscrito fora do ponto de hidratação 1 ou 3 será desclassificado.
Necessidade especial
Caso possua alguma necessidade especial ao longo do percurso (problema médico, mecânico...)
em que não seja possível prosseguir na prova, teremos motos batedoras e ônibus fazendo a
escolta e varredura no final. Aqueles que não tiverem condições de prosseguir na prova,
utilizarão o ônibus “vassoura”. Também veículos e ambulâncias estarão circulando pelo
percurso.
Apoio Médico
Equipe médica e de resgate com moto e ambulância estarão circulando no percurso da prova,
com comunicação por rádios. Haverá também um posto de atendimento médico instalado na
arena de largada/chegada da prova.
Classificação
A classificação do WARM UP PRO se dará através da soma de tempo de cada uma das 3 etapas.
Em caso de empate na somatória dos tempos, será critério de desempate o tempo da 1ª etapa.
Caso um atleta não complete uma etapa, ou complete fora do tempo limite, ou ainda deixe de
realizar uma das etapas, será permitido largar nas etapas seguintes. Entretanto a ele será
acrescido o tempo de 12 horas por etapa não concluída para fins de classificação.
Demarcação do percurso
O percurso estará todo demarcado e será feito através de:
- Pinturas no percurso no chão com setas de onde seguir
- Placas de sinalização
- Staffs sinalizando
- Fitas das marcas Shimano e Specilaized
Fique atento à demarcação da sua categoria (PRO, E-MTB, SPORT E TOUR)
A seta estará demonstrando o sentido a se seguir. Quando houver uma placa ou pintura no
chão com um “X” significa que não se deve seguir na direção do “X”.
Hidrate-se bem antes e durante a prova. Não se esqueça do protetor solar.
Arena de prova
A arena de largada e chegada e serviços aos atletas será em frente à prefeitura de Botucatu.
Lá que faremos a entrega de kits dos atletas e onde se encontra a loja com produtos oficiais da
Brasil Ride e lojas de parceiros.
Também haverá serviços de massagens na arena, além disso da praça de alimentação com
diversas opções de food-trucks . Ainda lá funcionará o apoio mecânico da Shimano e o lavabikes Squirt exclusivo para os atletas inscritos.

Lixo
Cuidado com o lixo que produzir (garrafas, embalagens de gel e alimentos...). Leve eles consigo
até os pontos de hidratação ou linha de chegada. Para atender aos protocolos preconizados de
cuidado ao Coronavirus, não forneceremos copos descartáveis no ponto de hidratação, o que
também deve colaborar para que geremos menos lixo

