ARENA DO CANASTRA RAVELLI (LOCAL PARA RETIRADA DE KITS, LARGADAS DA ETAPA RAINHA PRÓ, 3º DIA PRÓ E
LARGADAS SPORT)
Link Google Maps: https://goo.gl/maps/mXze36nei122
Praça da Matriz – R Abraão José Pedro SN – Centro – Delfinópolis/MG CEP 37910-000

LARGADA DO PRÓLOGO (15 DE JUNHO)
Link Google Maps da Arena à Rotatória: https://goo.gl/maps/gVcGfzGCmNA2
Rotatória do Cristo – R Pedro José até a rotatória com a MG 464. O alinhamento começa às 14:15 - as largadas
começam a partir das 14:30

PRÓ 3 dias – 15 a 17 de junho
Dia 15 de junho (Sexta)
11:00 às 14:00: Entrega de kits na arena – Igreja Mariz de Delfinópolis
14:15: Alinhamento para 1a etapa prólogo **
14:30: largada de todas as categorias por ordem de numeral na Rotatória do Cristo (ver mapa AQUI)
17:00: tempo limite de prova, encerramento da cronometragem
19:00 Congresso técnico – ARENA – Igreja Matriz
** A largada do prólogo será feita NA ROTATÓRIA DO CRISTO (SAÍDA PARA A mg 464, A 2,5 KM DA ARENA DO CANASTRA
RAVELLI. SERÁ por ordem de numeral em baterias de 4 atletas. Caso perca a sua bateria o atleta será automaticamente
transferido para a última bateria.
PARA CHEGAR NA LARGADA DO PRÓLOGO: https://goo.gl/maps/suBazG7dHL12
Dia 16 de junho – ETAPA RAINHA (Sábado)
07:30: Alinhamento para largada da Etapa Rainha (82km, 2200 de ascensão)
08:00: Largada de todas as categorias
16:00: Tempo limite de prova, encerramento da cronometragem
18:00 Congresso técnico – ARENA – Igreja Matriz

(*) Na Etapa Rainha haverá 1 corte no Km 28 – limite de 3 horas (os atletas devrão passar neste ponto no máximo até as
11 AM).
Atletas que optarem por somente 1 dia da Categoria Pró largarão juntamente com os atletas, no último bolsão.

Dia 17 de junho – (Domingo)
08:00: Início do alinhamento para largada da Pró
08:30: Largada de todas as categorias Pró, alinhadas em seus respectivos bolsões
14:00: Tempo limite de prova, encerramento da cronometragem

* 12:30 / 13:00: horário previsto para início da premiação
* O atleta que se classificar entre os cinco primeiros colocados de sua categoria e termine a prova após as 14:00, deverá
retirar o seu troféu logo após o termino da premiação. Ainda assim, caso não retire, o troféu estará disponível no prazo de
30 dias e será entregue em mãos somente no escritório do evento.

* Caso o atleta deseje que um terceiro retire o troféu em seu nome, deverá elaborar uma carta de próprio punho,
descrevendo nome completo, dele e de quem irá retirar, a categoria e colocação. A pessoa autorizada deverá levar a carta
anexada às cópias do RG de ambos.
Atletas que optarem por somente 1 dia da Categoria Pró largarão juntamente com os atletas, no último bolsão.

PROGRAMAÇÃO SPORT 1 dia
Dia 16 de junho (Sábado)
14:00 às 19:00 entrega dos kits na arena – Praça da Igreja Matriz de Delfinópolis
Dia 17 de junho (Domingo)
07:00 às 08:30: Entrega dos kits na arena
08:30: Início do alinhamento para largada SPORT
9:00: Largada de todas as categorias SPORT
14:00: Tempo limite de prova, encerramento da cronometragem categoria SPORT
* 12:30 / 13:00: Horário previsto para início da premiação
* O atleta que se classificar entre os cinco primeiros colocados de sua categoria e termine a prova após as 16:00h, deverá
retirar o seu troféu logo após o termino da premiação. Ainda assim, caso não retire, o troféu estará disponível no prazo de
30 dias e será entregue em mãos somente no escritório do evento.

