BRIEFING VIRTUAL
ETAPA 3 – DESAFIO SERRA DA BOCAINA - SILVEIRAS
DICAS IMPORTANTES PARA QUE VOCÊ FAÇA UMA BOA PROVA
Leia com muita atenção !
Local da prova – PRAÇA DO TROPEIRO – Centro – SILVEIRAS - SP
ALIMENTAÇÃO : HAVERÁ ALMOÇO TROPEIRO NA ARENA DA PROVA E
TAMBÉM PRESENÇA DO ESPETINHOS KI DELÍCIA
NA ARENA DA PROVA A PARTIR DAS 11H00 SOM AO VIVO COM A BANDA –
TRIO MORTADELA
Largada – Todas as categorias seguem no mesmo sentido ao contrário da
edição do ano passado
Por questão de segurança haverá um deslocamento de 1,35 km.
Durante este deslocamento, os competidores estarão proibidos de ultrapassarem o
carro madrinha e as motos batedoras ( ATITUDE PASSÍVEL DE
DESCLASSIFICAÇÃO ). Após este deslocamento a largada oficial se dará em
movimento com a aceleração das motos batedoras.
NÃO HAVERÁ REAGRUPAMENTO DOS ATLETAS !
Ordem de largada – A ordem de largada será a seguinte:
PRO – 9h00
SPORT – 9H15
LIGHT / INICIANTE – 9h30
O alinhamento das categorias será na seguinte ordem : PRO / SPORT / LIGHT /
INICIANTE.
Cronometragem - A cronometragem final dos atletas, POR QUESTÃO DE
SEGURANÇA será realizada no Km 48,40 da categoria PRO, no Km 38,50 da
categoria SPORT e no Km 33,10 da categoria LIGHT e INICIANTE. Deste
ponto em diante os atletas devem se dirigir para a Praça do Tropeiro com cautela e
velocidade reduzida, pois estarão pedalando pelas ruas centrais de Silveiras.
Horário de corte – O horário de corte será às 14h00. Após este horário será
encerrado a coleta de dados da apuração.
Trilha Limpa – Faça parte desta ação e nos ajude a melhorar nossa imagem por
onde passamos. Descarte seus resíduos nos postos de hidratação.

Vassoura da prova –Haverá um carro vassoura ( apoio da organização ). O carro
estará sempre estacionado após as trilhas de single track. Caso o competidor
desista ou tenha uma quebra deverá dirigir-se para a saída do single track.
Somente haverá no single track atendimento pelos socorristas em caso de
acidentes. O carro
percorrerá o percurso da prova atrás do último competidor.
NÃO HEVERÁ RESGATE INDIVIDUAL.
Socorristas – Contamos com apoio de socorristas que farão o atendimento
emergencial ( quando necessário ) de motocicletas. Temos ainda um veículo 4X4 de
apoio a estes socorristas, além da ambulância.
Estacionamento – Os veículos dos atletas poderão ficar estacionado nas ruas
próximas a Praça do Tropeiro, sempre respeitando as leis de trânsito. Fiquem
atentos as placas de proibido estacionar.
Identificação das categorias – As categorias serão identificadas com placas com
cores diferenciadas.
Retirada de numerais – A placa de identificação do atleta e o kit serão entregues
no dia 03 de agosto ( domingo ) na Secretaria de Prova a partir das 7h00, até meia
hora anterior a largada.
Procedimentos para a retirada - Apresentar o original do comprovante de
pagamento ( em casos de pendências ), juntamente com o RG, ou outro documento
de identificação com foto.
Para agilizar o atendimento na Secretaria de Prova, informe o seu número de placa.

Vistoria - É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DOS ATLETAS USAREM OS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS. NÃO HAVERÁ VISTORIA.
Roteiro Quilometragem total:
PRO – 50 km
SPORT – 44,10 km
LIGHT – 34,70 km
INICIANTE – 34,70 km

Esta prova possui DUAS separação de categorias:
Divisão 1 – Km 6,40 - PRO e SPORT seguem pela esquerda e LIGHT e
INICIANTE seguem pela direita
Divisão 2 – Km 22,90 - PRO e SPORT e km 16,80 – LIGHT e INICIANTE
Nesta divisão a categoria PRO segue em frente e as categorias SPORT / LIGHT e
INICIANTE seguem pela direita.
ATENÇÃO: Fique atento e pilote com segurança. Preste muita atenção no caminho
e nas placas de sinalização, qualquer descuido pode comprometer a sua segurança.
Apuração – A apuração de resultados é terceirizada e computadorizada com uso
de chip eletrônico realizada pela empresa ESTOU NESSA CRONOMETRAGEM.
Premiação – Serão premiados com troféus os cinco melhores atletas de cada
categoria. Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de
finisher.

Prévia de resultados – 12h30
ATENÇÃO ATLETAS – A PRÉVIA DE RESULTADOS É O RESULTADO
PROVISÓRIO APURADO E ESTÁ SUJEITO A MUDANÇAS DEVIDO A
RECURSOS
APRESENTADOS
PELOS
ATLETAS
QUE
SE
JULGAREM
PREJUDICADOS
NA
COMPUTAÇÃO
DOS
SEUS
TEMPOS
E
SUA
CLASSIFICAÇÃO. OS RECURSOS SERÃO ACEITOS NOS PRÓXIMOS 30
MINUTOS APÓS A DIVULGAÇÃO DA PRÉVIA DE RESULTADOS.
Premiação – 13h00
ASSIM QUE O PÓDIUM DE CADA CATEGORIA ESTIVER COMPLETO SERÁ
INICIADA A PREMIAÇÃO.
Regulamento - Fique atento ao regulamento da prova.
Camiseta da prova – A camiseta da prova é parte do KIT BÁSICO. Os atletas que
optaram pela inscrição do KIT ECONÔMICO não tem direito à camiseta.
Duplas – Para efeito de classificação será computado o tempo do segundo
atleta da dupla.
Sinalização do Circuito – Todo o circuito estará marcado com cal, setas de
indicação e de alerta e fita zebrada.

ATENÇÃO ATLETAS – AO AVISTAR A PLACA INDICATIVA DE PERIGO( VEJA
ABAIXO O MODELO ), REDOBRE A ATENÇÃO E REDUZA A VELOCIDADE,
POIS SÃO LOCAIS DE EXTREMO PERIGO:

ATENÇÃO: Fique atento e pilote com segurança. Preste muita atenção no caminho
e nas placas de sinalização, qualquer descuido pode comprometer a sua segurança.

Abastecimento de água - Os pontos de água serão os seguintes :
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Pro– Kms 15,00 / 28,66 / 41,40
Sport – Km 15,00 / 31,10
Light – Kms 9,06 / 26,16
Iniciante - Kms 9,06 / 26,16

Na hidratação, nossos colaboradores estão treinados a entregar sacos de água para
consumo imediato. Tome quantos quiser, mas não será permitido levá-los ao longo
da prova.
Segurança - Na prova, mantenha-se sempre à sua direita ( tráfego normal de
veículos da região no roteiro da competição )
MUITO CUIDADO NAS DESCIDAS.... ESTA ETAPA É CARACTERIZADA POR
TRECHOS DE ALTA VELOCIDADE COM PISO DE CASCALHO E PEDRAS
SOLTAS.

Seguro de vida– Todos os atletas possuem seguro de vida e reembolso para
despesas médicas comprovadas. Mas para ter direito ao seguro, a ficha de inscrição
deve estar preenchida corretamente. São necessários nome completo, CPF e data
de nascimento.
Imagens da prova –
FOTOP presente para os clicks de todos.
Após a prova acesse : www.fotop.com.br
JULIA VENTURA FOTOGRAFIA

ATENÇÃO ATLETAS:

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ EFETUADA MUDANÇA DE CATEGORIA NO DIA
DA PROVA.

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelos tel. (12) 99703-1955 WhatsApp / VIVO
Tenha uma ótima prova !
Seja um atleta consciente, não jogue lixo no percurso da prova !!!!

