
2ª 5 e 6 de maio
XCO - Cross Country Olímpico (35) 3332.4490

São Lourenço, MG

et
ap
a

Remetente: Caixa Postal 30 
Carandaí - MG - CEP 36280-000

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E LEIA 
ATENTAMENTE O REGULAMENTO NO SITE!

VEJA LISTA DE PARCEIROS DA CIDADE NO SITE E REDES SOCIAIS

INSCRIÇÕES ATÉ 29 DE ABRIL

EM SÃO LOURENÇO há DUAS FACES: 
O JEITO ACOLhEDOR  DA CIDADE E O 

RADICAL qUE RECEBE MAIS UMA VEz A 
COPA INTERNACIONAL DE MTB 

Quando se está em São Lourenço a sensação é de estar naquele 
pedacinho de paraíso que cidades de clima mais ameno apresentam. 
Aquele aconchego todo, mal dá a ideia de quanto a cidade é adepta 
aos esportes de aventura. O Mountain Bike está entre eles claro. O 
Parque da Ilha é o palco da segunda etapa da CIMTB na cidade do 
Sul de Minas pelo quarto ano consecutivo, sendo um dos eventos 
mais badalados do calendário oficial da cidade.

Há expectativa de superar o número de inscritos este ano, acima 
dos 800 amantes da bike presentes na etapa. Até sugerimos 
um desafio. Por que não tentar superar Araxá e provar que São 
Lourenço também pode ser a cidade do MTB na América do Sul?

Em 2011, Roberta Stopa e Edvando Souza Cruz marcaram seus 
nomes entre os vencedores da prova. Para Stopa foi a arrancada 

rumo ao título. E, neste ano de seletiva olímpica, sair de São 
Lourenço bem classificado pode significar um grande passo 
para carimbar o passaporte aos jogos olímpicos. Entretanto, há 
alguns nomes para ficarmos bem atentos. Este ano, em Araxá, 
Rubinho e a argentina Noelia ganharam o primeiro duelo que 
foi recheado de atletas internacionais.

E as disputas prometem ser ainda maiores na segunda etapa em 
todas as categorias. Entre os amadores, o esforço hercúleo de 
superar mais uma vez os limites do corpo por amor à magrela. 
O movimento que pede respeito ao ciclista ganha força em 
todo país. Claro que a CIMTB não ficaria de fora. Trocamos o 
balançar de um carro pelas trilhas da bike sem pensar duas 
vezes. Certamente é o sentimento dos herois da Copa Centauro 
de Amadores que terão o início do frio como adversário, em um 
município que varia de 4 a 15 graus em dias mais gelados. Nada 
que afaste o entusiasmo. Quem é biker está pronto para o sol, 
frio e qualquer intempérie que surja no caminho. Sejam bem-
vindos ao charme de São Lourenço.

Maravilhoso Parque das Águas, em São Lourenço

foto: Luiz Cláudio Maciel

CARROSSEL SPRINT ELIMINATOR: EMOCIONANTE!

LOCAL: ESTAÇÃO FERROVIáRIA - TREM DAS áGUAS 

SáBADO A PARTIR DAS 8h00

www.cimtb.com.br
info@cimtb.com.br

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

@copamtboficial Copa Internacional 
de Mtb



CIMTB e parCeIros seMpre UNIDos peLo MesMo oBJeTIVo: LeVar para são LoUreNço 
UM eVeNTo De prIMeIra QUe aBraNGe e eNVoLVe ToDa a CIDaDe Na paIXão peLa BIKe

São Lourenço receberá ações paralelas entre a cidade e a organização da 

Copa, como o Concurso Soul de desenho e redação com alunos da rede 

municipal, Passeio Ciclístico Sense Bike, uma demonstração de habilidades 

de parapente com o “Pouso na Mosca”, Tenda do Atleta Centauro, que foi 

um “carinho” a mais para os astros do evento e muitas atrações na feira de 

expositores. Esperamos por vocês para mais uma jornada de sucesso. 

EDITORIAL

Entre no site www.cimtb.com.br e clique 
em inscrições

1

Digite seu CPF2

Se você já correu nos anos anteriores seus dados 
aparecerão automaticamente. Basta confirmar se as in-
formações estão corretas e continuar. Se você ainda não 

está cadastrado preencha todos os dados e continue. 
Informe se é filiado ou não.

3 Última fase da inscrição:
A) clique em imprimir a ficha de inscrição. Todos 
os atletas devem assinar a ficha de inscrição e a 

ficha médica. 
B) clique em imprimir boleto. Com o boleto 

impresso você poderá pagar em qualquer banco, 
internet, casas lotéricas, etc.

O atleta que for a uma das lojas credenciadas 
para efetuar o pagamento terá um desconto de 

5 reais no boleto. 
Importante: o pagamento só poderá ser feito até o 

dia do vencimento do boleto.

6

Escolha a categoria que vai correr em uma das 
competições e clique em continuar. Se você 

for correr o Sprint Eliminator clique no campo 
confirmando sua inscrição

4

O próximo passo é a ficha médica. Clique em todos 
os campos informando sua condição de saúde. 
Caso você tenha equipe o primeiro campo está 

destinado a esta informação.

5

Leve 2kg de aLimento na confirmação da inscrição

COMO FAzER SUA INSCRIÇÃO (ATÉ 29 DE ABRIL)

Araxá nos trouxe a sensação 
de conquista e certeza do ca-
minho que traçamos é para 
o bem do MTB. Foram mais 

de 1.100 inscritos em todas as categorias, incluindo 
as novas (Militar, Sub15, Sub60, Over60). Um recorde 
absoluto para provas de XCO. Este grande número de 
atletas aumenta nossa responsabilidade para esta eta-
pa de São Lourenço. A empolgação de Araxá virá junto 
com os bikers. Portanto, obviamente eles irão querer 
algo de alto nível mais uma vez. Outro ingrediente de 
primeira é a briga para ir à Londres. Arrepiante! E as 
disputas devem ser ainda maiores na segunda etapa 
pois irá definir quem será o atleta a representar o Bra-
sil.  E a terra das águas minerais mais famosas do país 

terá o gostinho de apostar no seu favorito e conhecer 
de perto algumas das novidades de 2012 como o “Copa 
Móvel”, nosso quartel general, as quatro largadas para 
agilizar o evento, as novas categorias descritas acima 
e muito mais. A grande novidade da segunda etapa 
será o Carrossel Sprint Eliminator na Estação Ferroviária 
Trem das Águas que promete arrepiar. São Lourenço, nos 
aguarde.  Aproveito para agradecer a toda a comunidade 
de São Lourenço através do Prefeito Zé Neto. Sem este 
apoio, juntamente com todas as Secretarias da Prefei-
tura, não seria possível a realização da CIMTB na cidade. 
Será mais uma etapa especial para os amantes da bike.

Abraços

Rogério Bernardes



Já recuperaram o fôlego? então se
preparem para a segunda etapa do

carrossel sprint elininator.
Mais rápidos do que nunca. Mais emocionante e um prato cheio para o público 

que acompanhou em Araxá o Sprint Eliminator. A prova deixou de queixo caído 

quem foi ao Grande Hotel. Disputas acirradas, uma explosão de força de homens 

e mulheres que não pouparam energias para dar um show de habilidade em 

cima da bike. E a segunda etapa chega a São Lourenço. O circuito de tiro curto 

voltará a deixar o público sem fôlego, sem tempo para piscar. Quem não viu 

em Araxá poderá conferir novamente as regras da competição.

A novidade desta etapa é a presença do Supermercado Carrossel assinando 

o evento. O Carrossel está presente desde o primeiro ano da CIMTB em São 

Lourenço e expandiu a parceria para o Sprint Eliminator. Aproveitamos para 

agradecer o Carrossel pelo apoio ao mountain bike e a CIMTB. Outra grande 

novidade é que o Carrossel Sprint Eliminator será realizado na Estação 

Ferroviária, onde fica o famoso Trem das Águas da Maria Fumaça. Esta mudança 

vai trazer muito público para acompanhar o evento.

Atletas da Super Elite Masculina, Elite Feminina, Júnior e Sub 23 irão participar de 

uma tomada de tempo em baterias de quatro atletas por vez. Quem não pedalar 

com força não estará na grande final. Quem for mais rápido prossegue. Esse 

modelo de prova é disputado nas grandes provas do mundo e a UCI escolheu 

este ano 10 lugares para serem realizadas. E as etapas de Cross Country da Copa 

foram escolhidas entre esses lugares. Além de uma honra, é uma mostra que a 

competição está no caminho certo pela busca da excelência.

O atleta que participar da tomada de tempo já ganha um ponto de 

bonificação que vale para ranking da Copa Internacional. Aos vencedores 

serão garantidos 10 pontos para o primeiro, 8 para o segundo, 7 para terceiro, 

6 para quarto, 5 para o quinto, 4 para o sexto, 3 para o sétimo e 2 pontos 

para o oitavo. Os que se classificarem entre as o 9 º e o 32 º lugar cada atleta 

ganhará um ponto. Do primeiro a terceiro colocado, haverá premiação em 

dinheiro e até o quinto, levarão medalhas da prova. O valor simbólico para 

participar da prova é de dez reais para todos os atletas inscritos.

DOMINGO:

• 08h00 - 1a LARGADA - Copa Centauro de Amadores 

• 10h00 - 2a LARGADA - CIMTB (Júnior, Sub30, Sub35, Sub40) + MIRIM 

• 11h00 - Premiação categorias 1a LARGADA Copa Centauro de Amadores + Mirim  

• 12h00 - 3a LARGADA - CIMTB (Sub45, Sub17, Sub50, PNE, Sub55, Sub60, 
Over60, Militar (Copa Centauro de Amadores) e Sub15 

• 13h15 - Premiação categorias 2a LARGADA CIMTB + Concurso Soul Redação 
e Desenho 

• 14h00 – 4a LARGADA - CIMTB (SUPER ELITE e Elite Feminina)

• 14h45 - Premiação categorias 3a LARGADA CIMTB 

• 16h15 - Premiação categorias 4a LARGADA CIMTB  

NuNca é demais lembrar: ateNção 
ao prazo de iNscrições da 
cimtb, spriNt elimiNator e 

copa ceNtauro de amadores
Canja de galinha e pessoas atentas não fazem mal à ninguém. Fiquem 

atentos aos prazos e instruções para participar da CIMTB, Sprint Eliminator 

e Copa Centauro de Amadores. A organização do evento pede para lerem 

com atenção as regras na página da internet da competição e ficar muito 

ligado nas redes sociais. As informações podem ser repetidas ou ditas à 

exaustão. As inscrições serão feitas até o dia 29 de abril.  

O regulamento pode sofrer alterações. Portanto, sempre deem aquela 

conferida com frequência. As inscrições estão abertas! Mas fiquem 

ligados. O prazo se encerra no dia 29 de abril, uma semana antes da prova. 

O processo de inscrição para a CIMTB e na Copa Centauro de Amadores 

é muito simples. Assim como nos anos anteriores, os atletas podem se 

inscrever no www.cimtb.com.br.

O valor das inscrições é de R$ 50,00 para a Copa Centauro de Amadores e 

R$ 90,00 para a CIMTB. Categorias Mirim e PNE (Para-desportista) terão 

50% de desconto na inscrição. Os atletas que forem participar do Sprint 

Eliminator deverão clicar na opção que confirma sua inscrição.

O valor é de R$ 10,00 e só podem se inscrever os atletas das categorias 

Elite Masculina, Elite Feminina, Sub23 e Júnior. Dúvidas podem ser 

sanadas pelo e-mail info@cimtb.com.br ou em nossas redes sociais. 

No Twitter (@copamtboficial) e no Facebook (www.facebook.com/

copainternacionaldemtb). 

NOVA PROGRAMAÇÃO
Fiquem atentos aos novos horários

SExTA-FEIRA:

• 10h00 às 17 horas - treino livre Carrossel Sprint Eliminator (proibido 
treinar sem equipamentos de segurança. O atleta deve estar com o 
numeral da CIMTB para treinar) 

SáBADO:

• A partir das 8h00 - tomada de tempo Carrossel Sprint Eliminator para 
definir os 32 melhores tempos classificados para as disputas em baterias 
(4 em cada bateria)

• 10h00 - Abertura da secretaria para confirmação das inscrições e 
credenciamento de apoio   

• 14h00 - Passeio Ciclístico Sense Bike Carrossel (Mobilidade, Meio 
Ambiente e Saúde) 

• 10h00 às 17 horas - treino livre (proibido treinar sem numeral e 
equipamentos de segurança) 

• 17h40 - Início do Congresso Técnico com atletas e equipes  

PROGRAMAÇÃO DE SÃO LOURENÇO
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Fim de semana de arrepiar na CimTB e esTreia luxuosa do 
sprinT eliminaTor
A primeira etapa da Copa Internacional 

de Mountain Bike em Araxá contou 

com 1.129 inscritos e um público de 

mais de 10 mil pessoas nos dias de evento, sábado e domingo. 

Rubens Donizete, campeão na SuperElite somou 70 pontos em Frederico 

Mariano (campeão da Sub23) e Henrique Avancini, foram segundo e 

terceiro colocados, respectivamente. 

No feminino, Noelia Margaria, da Argentina, ficou com o bicampeonato. 

Erika Gramiscelli e Raiza Goulão ficaram nas segundas e terceiras 

colocações, respectivamente. 

Sprint Eliminator

Em uma emocionante competição, o brasileiro Luiz Henrique Cocuzzi 

faturou a disputa masculina, que teve a participação de 52 atletas, 

dispostos em 13 baterias. O vice-campeão foi Dario Gasco, da Argentina, 

com Nicolas Prudencio, do Chile, e Douglas Neto ficando na terceira e 

quarta colocações, respectivamente. 

Já no feminino, Noelia Margaria levou o Sprint Eliminator mais 10 pontos 

na CIMTB. Florencia Espineira, do Chile, terminou na segunda colocação, 

com a equatoriana Alexandra Serrano e a brasileira Valéria Aparecida da 

Conceição na terceira e quarta posições, respectivamente.

Para não esquecer

2ª 5 e 6 de maio
XCO - Cross Country Olímpico (35) 3332.4490

São Lourenço, MG

et
ap
a

3ª 23 e 24 de junho
XCO - Cross Country Olímpico (37) 3222.3147

Divinópolis, MG

et
ap
a

4ª 18 e 19 de agosto
XCP -  Formato Maratona (31) 3731.2077

Congonhas, MG

et
ap
a

O famoso Descidão Dona Beja mais uma vez fez o maior sucesso com 
presença de público de impressionar. Para São Lourenço a organização da 
CIMTB esta preparando uma novidade ainda mais radical. Aguardem... 


