
Bem-vindos a grande final 
da CIMTB Levorin e da 

UCI World Cup Eliminator


FEIRA E ESTRUTURA



Em função das obras na Romaria, 
a feira do evento será ao redor da 
Basílica de Bom Jesus este ano. 


Estamos montando cerca de mil 
metros de área coberta para 
circulação do público em função 
da possibilidade de chuva.


Teremos dois pontos de 
alimentação Bellfrezzer, o 
tradicional AçaiTop, super 
estandes da Levorin, Michelin, 
Audax, Sense Bike, nossos 
apoiadores, lojas e expositores. 

FEIRA E ALIMENTAÇÃO



O trânsito terá dois 
bloqueios onde só terão 
acesso as ambulâncias. 


Nem mesmo os carros da 
organização terão acesso 
para garantir a segurança 
do público e atletas.


Com isso, você deve 
escolher chegar pela frente 
da Basílica, passando pelo 
centro da cidade, ou subir 
pelo acesso dos ônibus, 
virando à esquerda antes 
de chegar no centro, para 
chegar `Praça Bandeirantes 
e nos fundos da Basílica.

ACESSO BASÍLICA



Sábado e domingo os 
carros poderão estacionar 
nas ruas, na ladeira de 
pedras e atrás da Romaria, 
antes do evento quando 
chegar pelo centro.


Já quem chegar pelo 
acesso dos ônibus pode-
se estacionar na nas ruas 
próximas à Praça 
Bandeirantes. 


É importante chegar mais 
cedo, principalmente 
domingo quando acontece 
a prova dos amadores. 

ESTACIONAMENTO



Largada Maratona será na famosa 
Alameda em frente ao Museu de 
Congonhas, como sempre.


Chegando ao local procure o 
bolsão referente a sua categoria e 
busque seu posicionamento.


Para as categorias que disputam o 
campeonato orientamos que os 15 
primeiros colocados se posicionem 
à frente dos demais atletas de sua 
categoria. 

LARGADA MARATONA



A chegada da maratona este ano 
acontecerá nos fundos da 
Basílica de Bom Jesus passando 
por dentro da Escola Municipal 
Fortunata de Freitas Junqueira.


Depois da chegada, teremos a 
área de dispersão com frutas, 
água e entrega de medalhas de 
participação a todos os atletas.  

CHEGADA MARATONA



A grande final da UCI WORLD 
CUP ELIMINATOR acontecerá 
bem no meio do evento, ao 
redor da Basílica de Bom Jesus.


O trajeto terá cerca de 950 
metros para todas as categorias 
e promete disputas 
emocionantes sábado pela 
manhã e domingo a tarde. 


Atletas do Brasil e de vários 
países já confirmaram presença 
nas categorias SuperElite. 

UCI WORLD CUP ELIMINATOR



A secretaria do evento ficará na 
feira, atrás da Basílica de Bom 
Jesus, ao lado da carreta da 
premiação.


Quem não confirmar sua inscrição 
em BH na quinta deve passar pela 
secretaria do evento sexta-feira 
ou sábado, antes da largada.


Lembre-se que a secretaria não 
atenderá no domingo.


Os resultados da prova serão 
sempre afixados na secretaria. 

SECRETARIA EVENTO



Os banheiros para atendimento 
ao público e atletas estão bem 
localizados e junto deles temos 
dois pontos com bebedouros 
com água gelada.

BANHEIROS E BEBEDOUROS



Na lateral da Basílica de Bom 
Jesus teremos lava bike e 
duchas para os atletas. 


A SRAM estará com seu Neutral 
Support atendendo todos os 
atletas inscritos com pequenos 
ajustes para as competições.

LAVA BIKE, DUCHA E SRAM



Mais uma vez o MTB90 vai marcar 
presença e fará uma super 
transmissão ao vivo do eliminator e 
largadas da maratona.


Desta vez a transmissão mostrará 
toda a pista com disputas 
emocionantes.


Mais um show mostrando que a 
parceria entre a CIMTB Levorin e 
MTB90 está cada vez mais forte.

TRANSMISSÃO VIVO MTB90


