
 

Santander Maratona Cipó 2022 

Briefing Eletrônico 

 

Caro atleta, seja bem vindo à segunda edição da Maratona do Cipó, prova que faz parte da 

Santander Brasil Ride Serra do Espinhaço. Estamos muito felizes com realização deste evento, 

que será histórico e abrirá o calendário de eventos Brasil Ride 2022. Conceição do Mato Dentro 

pretende se transformar na capital brasileira do Mountain Bike, e este evento irá mostrar a 

você as mais incríveis trilhas e opções de rota da região. Nosso compromisso é de proporcionar 

uma grande experiência aos atletas. Estamos certos de que esta prova ficará marcada em sua 

vida.  

Antes da Maratona Cipó e da Tour, teremos em Conceição do Mato Dentro a ultramaratona 
com 5 etapas. Aproveite para assistir a 4ª etapa, em formato de Cross Country (XCO), onde os 
atletas passarão na arena em 4 voltas.  
A Maratona Cipó  acontece  no último dia da Ultramaratona de 5 dias, onde parte do percurso 
será igual e outra parte diferente. Também teremos a categoria TOUR, com um percurso menor 
onde estimulamos a participação, não havendo classificação nem competição.  
 
A largada e chegada acontecerá sempre no mesmo local, na praça Brasil Ride, mesmo local que 
acontecerá as entregas de kits. 
 
 
 
 



A agenda geral será a seguinte: 
 

22 de abril (6ª f) – Entrega de kits na arena Brasil Ride. Clique aqui para a localização 
- 09:00 às 16:00 Entrega de kits dos atletas 
- 10:00 – Largada da 1ª bateria de XCO  - 4 voltas no percurso 
- 12:00 – Largada da 2ª bateria de XCO 
- 14:00 – Largada da 3ª bateria de XCO 
 
 
23 de abril (sábado) – Maratona do Cipó + Tour 
- 7:30 às 08:30 Entrega de kit 
- 09:00 Alinhamento para a largada  
- 09:30 – Largada Maratona do Cipó 
- 09:45 – Largada Tour 
- 16:00 Premiação geral na arena 
- 19:00 Brasil Ride Stage News – imagens e relatos da etapa do dia - virtual pelo you-tube 
 
 

 

 

APP Brasil Ride 

Convidamos desde já você a baixar o APP Brasil Ride, onde nele disponibilizaremos informações 

da prova como agenda, resultados,  baterias de largada e noticias das provas. 

www.brasilride.com.br/app 

Arena Brasil Ride 

A arena de largada e chegada e serviços aos atletas será na praça Brasil Ride.  
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 e uma  praça de alimentação.  

 

Entrega de kit do atleta - documentação: 

A entrega do kit acontecerá na arena Brasil Ride, neste local. 

Para retirar seu kit identifique o seu número de atleta, que estará  disponível na listagem de 

atletas no APP Brasil Ride. Será necessário a apresentação de um documento com foto.  

Sua Jersey Brasil Ride será entregue conforme o tamanho solicitado no processo de inscrição. 

 

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. 

https://goo.gl/maps/XL6U5DJQU4eatr7o7
https://goo.gl/maps/XL6U5DJQU4eatr7o7
http://www.brasilride.com.br/assets/files/1513886015.pdf


Percursos exclusivos 

O percurso passa por algumas terras particulares, por varias unidades de conservação 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 

O alinhamento para a largada acontece a ordem de chegada. Os atletas que estarão fazendo a 
ultramaratona de 5 dias irão se alinhar à frente e terão a largada mais cedo. A largada da 
Maratona será 30 minutos depois e a da Tour ainda 15 minutos depois. 

 

 

 

 

PERCURSO 

Maratona do Cipó 

Distância: 51,4km 

Altimetria: 1653m 

Hidratação 1: 26km 

Hidratação 2: 44km 

Corte 1: 12km – 11:00h – segue para a chegada 

Corte 2: 26km – 13:30 – segue percurso da 5ª etapa para a chegada 

Divisão de prova: 26km. Divisão de percurso entre Maratona e a 5ª etapa. Siga para a direita.  

A Maratona do Cipó se inicia com 4km em trecho urbano, todo em deslocamento, devendo os 
atletas se manterem atrás do carro madrinha. Após o km4 é possível acelerar, quando se inicia 
a subida da Serra da Ferrugem. Do topo da ferrugem, inicia um longo trecho de downhill, com 
trechos de rocky gardem bastante técnicos. Desça com cuidado. 
Após o down-hill volta um trecho de estradas de 
terra, cuidado pois o tráfego estará aberto.  
Muita atenção  com DIVISÃO DE PROVA NO  km26, 
no ponto de hidratação. Atletas da Maratona 
deverão seguir à direita enquanto que os atletas da 
5ª etapa a ultra-maratona irão entrar à esquerda. 
Haverá placa sinalizando, mas preste muita atenção. 
Atletas da Maratona que fizerem o percurso 



reduzido serão desclassificados. 
 
 

No km41 inicia a descida da serra, com degraus, muito cuidado. 
Haverá um cruzamento de rodovia no km 43,5,  e logo após ele  você encontrará o segundo 
ponto de hidratação. A partir daí, siga pelas trilhas até a linha de chegada  

 
 

No percurso teremos dois horários de cortes conforme acima:  
1º corte no 12km – 11:00h. Atletas que passarem após este horário, deverão seguir direto para a 

para a chegada. Deixarão de percorrer 29km de prova, e serão desclassificados 

2º corte no 26km – 13:30h. Atletas que passarem após este horário, farão o mesmo percurso da 

5ª etapa, percorrendo 10km a menos e deverão ser desclassificados 

 

TOUR BRASIL RIDE 

Distância: 15km 
Altimetria: 493m 
Hidratação: 8,5km 
A TOUR BRASIL RIDE, é uma categoria em que estimulamos a participação em eventos, mas não 
há competição. Nesta categoria não há premiação, tratando-se de uma categoria de inclusão. O 
percurso  terá o início diferente da edição passada. 

A Tour deverá iniciar com uma subida rumo ao salão de Pedras e será conduzida por uma moto 
batedora que irá esperar para manter o pelotão agrupado. Após 1,8km subindo começarão a 
descer até chegar no trecho de asfalto. Do km4 ao km7, será um trecho passando pelo centro 
da cidade, onde o pelotão ainda seguirá compacto seguindo o percurso puxado pela moto 
batedora. No km7 inicia uma grande subida e a partir dali as bikes seguem cada uma por si, 
observando a sinalização de prova. Com 8,5km terá o ponto de hidratação e a partir dali o 
percurso se junta ao percurso da Maratona. Da hidratação ainda segue subindo até alcançar as 
novas trilhas do salão de Pedras. 
O trecho final, são 3,5km todo em trilhas, predominantemente descida, com várias curvas 
acentuadas, dropadas sobre pedras e uma ponte suspensa. Caso atletas de outras categorias os 
alcance neste trecho, de passagem. Aproveite este trecho final que é o mais divertido 

 



 

 

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”. Este veículo passará pelos principais pontos do percurso e 
pontos de hidratação e levará os atletas ao final da etapa para a arena. Também veículos 4x4 e 
ambulâncias estarão circulando pelo percurso para prestar apoio.  

 

 

 

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. 

Protocolos do Covid19 

No estado de Minas Gerais, o uso de máscara em ambientes abertos não é mais obrigatório, 

permanecendo a obrigatoriedade em ambientes fechados. Na arena Brasil Ride não haverá 

esta obrigatoriedade. 

 

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 
Para a última etapa, fique atento à demarcação da divisão de prova com a “Maratona do Cipó”. 



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”. 
 

 
 

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  


