
 

 

                                                                                    

BRIEFING ELETRÔNICO 

PREZADOS ATLETAS, 

Leiam com atenção o briefing eletrônico. 

Fizemos alterações importantes, principalmente no que diz respeito ao: 

 Todos os atletas deverão passar pelo registro do chip na largada. 

 Retirada de KIT também está com uma nova regra – somente entregaremos KIT para 3ºs com 

o formulário de autorização devidamente preenchido;  

 Posicionamento correto da placa na bike 

Leiam com atenção e aproveitem ao máximo o UPHILL Subida do Cristo! 

IMPORTANTE: O GP Ravelli faz parte da LIVRE BRASIL, que fornece à nossa Organização o respaldo 

jurídico e legal para realizar provas de MTB em todo o Território Nacional, fornecendo o Alvará 

Desportivo necessário para tanto. Somos uma empresa séria e comprometida com o esporte e nossos 

atletas.  

 

 

EQUIPE GP RAVELLI 

 

A) AGENDA – PROGRAMAÇÃO 

 

IMPORTANTE: RETIRADA DE KITS SOMENTE COM  DOCUMENTO COM FOTO. NA RETIRADA POR TERCEIROS 

(COM EXCEÇÃO DOS HEAVY BIKERS), A PESSOA DEVERÁ APRESENTAR O TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
RETIRADA POR TERCEIROS DISPONIVEL NA NOSSA PÁGINA WWW.GPRAVELLI.COM E UM DOCUMENTO COM 
FOTO DO ATLETA. NÃO ENTREGAREMOS KITS SEM ESSA IDENTIFICAÇÃO. 
 
 
 

 
Programação UPHILL (mtb e speed) 

 

Domingo (03/10) 

Retirada dos KITs UPHILL:  

Horário: 07:00 às 10:00 horas 

Local: Ginásio Poliesportivo "Luiz Gonzaga Coli Beghini" - Rua Pedro Kachan, S/N Anexo I - Jardim 

Estância Lindoia - Lindoia/SP CEP: 13950-000 
 

Premiação- Logo após a prova. 

  

 

B) BOLSÕES DE LARGADA – IMPORTANTE LEITURA 



 

 

 

Os chips de cronometragem de cada atleta são validados no momento da largada. Cada categoria tem 

um horário específico para largar. A validação acontece no momento em que o atleta passa pelo 

pórtico de largada. Então atletas que largarem antes ou depois dos seus bolsões estarão 

automaticamente desclassificados, pois o chip não será validado. 

O atleta será responsável por identificar seu respectivo bolsão e alinhar corretamente. A Organização 

não se responsabilizará por atletas que largarem em bolsões e horários errados, não cabendo qualquer 

recurso sobre isso – É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO ATLETA. 

 

 

Largada Speed – 10:00 
BOLSÃO 1 o Speed Maaculino 

o Speed Femnino 

 Largada MTB- 10:10 
BOLSÃO 2 o Mtb Masculino 

 o Mtb Feminino 

 
 PREMIAÇÃO LOGO APÓS A PROVA 

ALTIMETRIAS MTB E SPEED: 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

E) SEGURANÇA NAS TRILHAS 

 

 

Sabendo da importância de oferecer segurança aos atletas que comparecem às nossas provas, o GP 

Ravelli contratou uma equipe de resgate e atendimento médico que estará em pontos críticos do 

percurso, porém é muito importante a atenção e cuidado de todos durante a corrida. 

 

Atletas que não estiverem identificados, não poderão entrar nas  propriedades privadas. Contamos 

com a colaboração de todos.  

 

Em vários momentos vocês vão pedalar por estradas públicas, e as mesmas não serão fechadas, ou 

seja, cuidado com o tráfego de veículos e esteja atento e respeite as leis de trânsito: não trafegue pela 

contramão em hipótese alguma. Os Estradões estão com muitas imperfeições (costelas de vaca e 

erosões que tornam o pedalar ainda mais técnico. É preciso estar com muito foco no percurso para não 

ter surpresas desagradáveis.(cuidado com as descidas dos primeiros km de prova – muita erosão) 

 

Nos pontos que oferecem maior risco, teremos placas de sinalização e Staffs orientando a todos para 

que diminuam a velocidade. Eles estarão localizados em descidas onde o terreno possa apresentar 

algum tipo de erosão, ou que o trajeto traga pontos cegos que ofereçam perigo para o atleta que 

estiver descendo.  

 

Importante: Mesmo com toda essa estrutura, precisamos contar com a colaboração de todos os atletas 

para que respeitem seus limites e aproveitem ao máximo as trilhas. O Mountain Biking é uma 

modalidade de risco, e muitos convênios não cobrem. Nossa responsabilidade em caso de acidentes 

está em prestar os primeiros socorros e encaminhar o atleta ao hospital mais próximo. Verifiquem seus 

planos médicos e a cobertura dos mesmos. 

 

 

F) Dicas do Ravelli: 

 

Se você está começando no esporte, valem algumas dicas: 

• Não trafegue no meio da pista, e se estiver a uma velocidade menor que os demais, encoste à 

direita e dê passagem (sempre prestando atenção para não cair em valas ou entrar em acostamentos 

que possam causar quedas / acidentes); 

• Dê passagem para aqueles que têm mais técnica que você, encostando sempre na direita. 

• Para aqueles que vão ultrapassar, solicitamos que o façam com educação, avisando ao atleta da 

frente que você deseja ultrapassar – Contamos com a boa educação e respeito de todos. 

 

 

G) Resgate de Atletas  -  

 

O resgate especializado por parte dos bombeiros / ambulância será destinado somente a atletas 

inscritos que tenham se acidentado ou que estejam passando realmente mal.  

Para qualquer outro tipo de problema (bike quebrada, atleta que desistiu de competir por cansaço mas 

que esteja fisicamente bem), o biker poderá utilizar os caminhões vassoura que irão fechar a prova, ou 

deverá solicitar alguém da sua equipe para fazê-lo.  

 

O GP Ravelli não fará resgates individuais nesses casos – o atleta deverá ir com o caminhão durante 

todo o percurso até chegar novamente na arena. 

 

ATENÇÃO PIRATAS: Atletas não inscritos que precisarem de socorro médico do nosso evento deverão 

ressarcir a organização pelo custo deste atendimento em R$ 1.000,00 (hum mil reais). O não 

pagamento deste valor implicará em processo, banimento definitivo das principais provas de MTB do 

calendário Nacional.  

 

TODO ATLETA DEVERÁ DEVOLVER SUA PLACA COM CHIP NO FUNIL DE CHEGADA (A MESMA 

PODERÁ SER OBTIDA AO TÉRMINO DO CAMPEONATO 2019) 

 

H) Premiação UPHILL 

 

A premiação terá início logo após a prova – Recursos serão aceitos na tenda da cronometragem 15 

minutos antes. Após esse horário, não aceitaremos reclamações ou questionamentos sobre os atletas 

ganhadores.  



 

 

 

IMPORTANTE - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO  
Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo do GP Ravelli exige que o atleta deva estar com o mesmo 
uniforme que competiu. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou chinelo de dedos. 

Somente o Atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu troféu e premiações. Atletas que não subirem ao 
pódio perderão a colocação e a premiação além da pontuação da etapa, que serão repassados para o atleta 
seguinte. A Organização não entregará nenhum prêmio a terceiros. Os prêmios em dinheiro e produtos dos 

patrocinadores não serão entregues após  a cerimônia. 

 

PREMIAÇÃO DE APOIADORES(*)  

 
Camisa de ciclismo para Rei e Rainha da Montanha.  

 

 

 

 

 

 

J) KIT ATLETA - IMPORTANTE 

 

Você receberá uma sacola contendo: O KIT escolhido + Placa de Identificação com CHIP  

 

IMPORTANTE: a Placa deverá ser colocadas na bike– sem ela o atleta não poderá largar, e sem essa 

passagem pelo pórtico de largada no momento correto o Atleta não será registrado pela 

cronometragem, ou seja, ATLETAS QUE NÃO LARGAREM DO PÓRTICO E NO BOLSÃO CORRETO 

ESTARÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.  

ATLETAS que danificarem, cortarem ou alterarem o formato das placas, também serão 

desclassificados 

 

 

Confira os dados que aparecem no verso da sua placa de identificação – nela deverá constar seu nome, 

número e Categoria, além dos contatos para emergência, plano médico e Contato da Organização do 

GP Ravelli. Se houver algum problema, contate imediatamente a organização. 

Não nos responsabilizamos por placas perdidas, portanto, preste bastante atenção ao fixá-la na sua 

bike para que ela não caia. Placas perdidas antes da largada poderão ser substituídas, porém o atleta 

deverá pagar uma taxa de R$ 150,00.  

 
 
AS PLACAS DEVERÃO SER DEVOLVIDAS AO FINAL DA PROVA PARA A ORGANIZAÇÃO NO FUNIL DE 
CHEGADA. PARA PLACAS NÃO RETORNADAS, SERÁ COBRADA UMA TAXA DE R$ 150,00. 
PLACAS DANIFICADAS PELOS ATLETAS (COM FUROS DESNECESSÁRIOS E CORTES QUE ALTEREM A SUA 
FORMA ORIGINAL) – O ATLETA PODERÁ SER DESCLASSIFICADO E PERDER OS PONTOS DA ETAPA. 
 
ATLETAS QUE NÃO DEVOLVERAM AS SUAS PLACAS: ESSAS PLACAS SERÃO BLOQUEADAS. CASO ELAS 

APAREÇAM EM OUTRAS ETAPAS, O ATLETA RESPONSÁVEL POR ELA SERÁ BLOQUEADO E BANIDO DAS 
PRINCIPAIS PROVAS DE MTB DO CALENDARIO NACIONAL. 
 

 

 

 

 

 

 

É isso aí! Preparem suas pernas, panturrilhas, pulmões!!! Vai ser muito divertido!!!! 

EQUIPE GP RAVELLI 


