DESAFIO DA LADEIRA CONGONHAS
DIA 02/11 - SEXTA-FEIRA - A PARTIR DAS
20H00 Largada: Estação Ferroviária.
Chegada: Basílica

Forma de disputa
Serão formadas baterias eliminatórias, com no máximo 30 ATLETAS em cada uma classificando os
melhores para a grande final, com 12 atletas “Profetas”.
O atleta que perder a chamada para o alinhamento, da sua largada, será desclassificado.
Cada atleta participará de apenas de duas provas: uma eliminatória e a final. O número de atletas
classificados para a final, em cada eliminatória, dependerá do número de atletas inscritos. Se, por exemplo,
tivermos 4 eliminatórias serão classificados os 3 primeiros de cada uma. No caso de 2 eliminatórias, serão
classificados os 6 primeiros.
Obrigatoriamente, os 12 classificados para a final, deverão aguardar o encerramento de todas as baterias
eliminatórias próximo da chegada, no alto da ladeira. Quando todas as baterias eliminatórias forem
concluídas, os atletas descerão juntos para o local da largada, pela pista, passando pelo público.
Durante a competição, todos os atletas devem usar, obrigatoriamente, um farol na bike. O atleta que não
estiver usando um farol na bike, será desclassificado. É permitido o uso de mais de um farol.

Quem pode participar
Apenas atletas inscritos na CIMTB Levorin (Copa Internacional Levorin de MTB) nas categorias Super
Elite Masculina e Feminina, Júnior Masculina e Feminina, Sub30, Sub35, Sub40, Sub45 e Sub50. Da Copa
Sense Bike apenas os atletas inscritos na Expert, Cadete, Master, Veterano e as Femininas Sub 35, Sub45
e Over45. A pontuação do atleta no Desafio da Ladeira será somada à sua categoria inscrita na CIMTB
Levorin ou Copa Sense Bike.

Inscrições
Os atletas devem fazer sua inscrição pelo site www.cimtb.com.br. O valor é de R$ 60,00. Os atletas da
Super Elite Masculina e Feminina estão inscritos automaticamente na prova.

Onde pegar os numerais para correr
Os atletas devem confirmar a inscrição na secretaria do evento. Todos devem estar usando os numerais da
CIMTB Levorin ou da Copa Sense Bike na bateria eliminatória. Os atletas que forem para a final, receberão
numerais específicos para a final, os quais serão recolhidos ao final da prova.

Premiação
Medalhões aos 5 primeiros colocados nas categorias Masculina e Feminina e prêmio em dinheiro de R$
3.600,00 distribuídos da seguinte forma aos 5 primeiros colocados: Geral Masculina e Feminina: 1º lugar:
R$ 600,00; 2º lugar: R$ 400,00; 3º lugar: R$ 300,00; 4º lugar: R$ 200,00; 5º lugar: R$ 100,00

