Road Brasil Ride 2021 – Briefing Eletrônico
Caro atleta, seja bem vindo a mais uma edição da Road Brasil Ride. Estamos muito felizes com a
retomada de nossos eventos ainda neste ano. 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 neste ano será diferente, 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 avaliação que tivemos por 4 anos da melhor prova de
ciclismo de estrada.
Serão duas distâncias nesta prova: 75 km e 90 km.
Os cuidados gerais e protocolos de higiene 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
parte de “informativos”.
AGENDA GERAL
11 de setembro – Entrega de kits no Hotel RodoServ Stop (Rod Castelo Branco km 193)
- 11:00 às 18:00 Entrega de kits dos atletas
12 de setembro (domingo) – Hotel RodoServ Stop (Rod Castelo Branco km 193)
- 06:00 às 08:45 Entrega de kits dos atletas
- 08:45 Largada do Road Brasil Ride 100 km.
- 09:30 Largada do Road Brasil Ride 70 km
- 13:30 Premiação (Previsão)
Entrega de kit do atleta - documentação:
A entrega do kit acontecerá conforme os horários acima. Na véspera e no dia da prova será no
Hotel Rodoserv Stop, na Rodovia Castelo Branco, km 193, mesmo local de largada.
O local possui amplo espaço para estacionamento dos veículos e também completa estrutura
para café da manhã, almoço e banheiros.
Sobre os kits, sua Jersey Brasil Ride, será entregue conforme o tamanho solicitado no processo
de inscrição. Será necessário a apresentação de um documento com foto.
Para a retirada de kit de terceiros (amigo), é necessário apresentar uma 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
A prova acontecerá toda através de estradas da região, com a característica de uma forte e
longa subida no início. Para ambas as distâncias, o ponto de chegada será no mesmo local da
largada. Entretanto, a cronometragem da prova, para fins de classificação se encerra a 6 km do
ponto de largada.
As largadas da prova de 90 km e de 75 km terão um intervalo de 45 minutos. Em determinado
momento, os atletas de ambas as provas irão se encontrar no percurso.
Para ambas as provas, em uma das “pernas do percurso” deverão ser realizadas duas voltas.
Este ponto estará sinalizado com faixas e pintura no chão. É responsabilidade do atleta fazer a
sua contagem de duas voltas no percurso. Caso um atleta realize apenas uma volta, o mesmo
será desclassificado.
As distâncias exatas do trecho cronometrado de cada uma das provas é de 75k e 90 km.

A seguir o mapa do percurso e altimetria do percurso de 75 km.
Distância do trecho cronometrado 75 km, Altimetria 1.455 m
LARGADA # 0 km
PC 1 # 25 km (retorno 1)
PC 2 # 40,1 km (retorno 2)
CHEGADA 75 km

PONTOS DE HIDRATAÇÃO 75 km
Hidratação 1: 10,7 km
Hidratação 2: 30 km
Hidratação 3: 40,1 km (retorno 2)
Hidratação 4: 59,4km
Nos pontos de controle (PC) 1, 2 e 3 acontecerão os retornos em 180o. Em cada um deles
haverá controle de passagem de bikes. O atleta que deixar de passar por um destes PCs será
desclassificado.

Abaixo o mapa do percurso e altimetria da prova longa.
Distância do trecho cronometrado: 89,8 km, altimetria de 1.718m
LARGADA # 0 km
PC 1 # 16,7 km (retorno 1)
PC 2 # 40 km (retorno 2 – mesmo que o 4)
PC 3 # 54,6 km (retorno 3 - garrafa descartável
PC 4 # 69,7 km (retorno 4)
Fim da cronometragem 89,8 km

PONTOS DE HIDRATAÇÃO 90 km
Hidratação 1: 25 km
Hidratação 2: 44,7 km
Hidratação 3: 54,6 km - garrafa descartável
Hidratação 4: 74,5 km
Nos pontos de controle (PC) 1, 2, 3 e 4 acontecerão os retornos em 180o. Em cada um deles
haverá controle de passagem de bikes. O atleta que deixar de passar por um destes PCs será
desclassificado.
O percurso será feito em rodovias que terão o trânsito interditado para a prova. Entretanto,
mantenha-se sempre atento, pois moradores locais podem acessar as rodovias, esperando-se
desta forma que eventualmente alguns veículos trafeguem pelas rodovias. Mantenha sempre a
mão da rodovia (pela direita), sendo proibido ocupar a contra-mão, sob pena de ser
desclassificado caso seja flagrado por um fiscal de prova.
O percurso passa pela cidade de Pardinho, onde haverá um trevo em que o trânsito não estará
bloqueado, sendo necessário o compartilhamento com tráfego de carros. Respeitem as
orientações dos agentes de trânsito no local. Neste trecho urbano, tenha muita atenção às
curvas que estarão sinalizadas, algumas delas em 90o. Reduza a velocidade nas curvas para
evitar acidentes.
Não será permitido nenhum veículo de apoio circulando no percurso. A estrada estará
interditada para realização da prova, sendo acessível apenas a moradores locais.

Pontos de hidratação
IMPORTANTE: O atleta deverá levar sua própria caramanhola.
Teremos pontos de reabastecimento de água localizados nas quilometragens acima. A água
será servida na caramanhola do próprio atleta. Atleta que desejar se reabastecer deverá se
direcionar aos galões de água onde teremos os staffs devidamente protegidos com máscaras e
luvas para acionar os galões de água. Preocupados em realizarmos eventos com o mínimo de
impacto de lixo, apenas em um dos pontos de hidratação serviremos água em garrafa plástica
descartável. A garrafa deverá ser descartada até o ponto sinalizado, 100m à frente do ponto de
hidratação. Atleta que descartar as garrafas após este ponto, estarão sujeitos a penalização.
Cronometragem
A cronometragem será feita através de leitura por chip eletrônico. O chip estará junto do adesivo com
número do atleta, que deverá ser colado no capacete do ciclista, em sua parte frontal. Atleta que
participar sem o adesivo no capacete na parte frontal não terá seu registro de tempo e
consequentemente não terá resultado de participação.

A cronometragem da prova se encerrará 6 km antes do pórtico de largada/chegada. Estes 6 km finais
são todos em descida, em alguns trechos com inclinação superior a 20%. Primando pela segurança, este
trecho será de deslocamento sem contagem de tempo.

Resultados e APP Brasil Ride
Os resultados serão disponibilizados no APP Brasil Ride. Convidamos desde já você a baixar o
APP Brasil Ride, onde nele disponibilizaremos informações da prova como agenda, noticias das
provas e os resultados. www.brasilride.com.br/app
Horário limite
O tempo limite para finalizar a prova é de 4h 45m para a prova de 90 km e de 4h 00m para a
prova de 75 km.
Haverá corte em um dos retornos, sendo necessário passar nesse trecho até o seguinte horário:
Percurso de 90 km
Corte no retorno 3, com 54,6 km: 11:45h (3h de prova)

Percurso de 75 km
Corte no retorno 2 com 40 km: 11:45h (2h:15 de prova)
Atletas que passarem por estes pontos após o horário limite estarão desclassificados e deverão
seguir direto para a linha de chegada, não podendo continuar no percurso completo da prova.
Apoio Neutro Shimano
Os atletas inscritos contarão com um ponto de apoio fixo da Shimano no percurso, para solução
de problemas mecânicos que eventualmente venham a ter. Este ponto ficará próximo ao 1º e
4º ponto de hidratação.
Uso de máscara
Em virtude da situação de pandemia que vivemos, a todos os presentes será obrigatório o uso
de máscaras. Aos atletas será exigido o uso de máscara até o momento de largada e após
cruzar o pórtico de chegada. Ao longo da prova não haverá esta exigência.
Premiação:
A previsão de início da premiação é às 13:30.
A premiação da prova acontecerá no mesmo local de largada (Hotel RodoServ Stop). No hotel
há uma ótima estrutura para almoço, caso deseje.

Orientações gerais
Carreguem sempre consigo um documento com foto e dinheiro (para caso de emergência).
Caso se envolva em algum acidente, saia da pista e aguarde no acostamento a passagem de um
dos fiscais de prova ou equipe médica. Caso verifique alguma ocorrência que necessite de apoio
médico, comunique ao próximo fiscal.
Apoio Médico
Teremos uma equipe médica e de resgate com carro e ambulância que estarão circulando no
percurso da prova, com comunicação por rádios para prestar os primeiros socorros em caso de
necessidade.
Demarcação do percurso
O percurso estará todo demarcado através de:
- Pinturas no percurso com setas no chão
- Placas de sinalização
- Staffs sinalizando

