
Bem-vindos a grande final 
da CIMTB Levorin e da 

UCI World Cup Eliminator


UCI MARATHON SERIES



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



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



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. Se precisar de 
ser atendido domingo envie um 
email programando o atendimento.


Os resultados da prova serão 
sempre afixados na secretaria. 

SECRETARIA E PREMIAÇÃO



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



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



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



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



Quinta-feira: 
Das 10h00 às 19h00: confirmação das inscrições na 
secretaria em BELO HORIZONTE na LOJA NEREA, AV. 
FRANCISCO DESLANDES, 1018. Próximo ao Shopping 
Anchieta, que possui estacionamento 

Sexta:  
Das 14h00 às 18h00: confirmação das inscrições na 
secretaria em CONGONHAS

PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO



Sábado:
09h00 às 18h00: confirmação das inscrições (entrega 2 kg de 
alimento obrigatório – exceto fubá e sal), entrega de numerais, lacre 
da bicicleta e credenciamento de apoio dos atletas/equipes 
11h00: Início do Congresso Técnico com atletas e equipes UCI 
MARATHON SERIES 
13h15: início do alinhamento dos atletas utilizando o ranking (15 
primeiros exceto Super Elite) 
14h00: LARGADA CIMTB LEVORIN (Super Elite Masc./Fem., Sub30, 
Sub35, Sub40, Sub45, Sub50, Sub55, Sub60, Over60 e ULTRA) + 
DUPLA PRÓ – PERCURSO COMPLETO – 64 KM   NOVIDADE!! 
18h00: Premiação da etapa e Campeonato

PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO



PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO

Domingo:
NÃO FAREMOS CONFIRMAÇÕES DE INSCRIÇÕES NO DOMINGO.
SE PRECISAR DE ATENDIMENTO DOMINGO É SÓ PROGRAMAR 
8h30: início do alinhamento dos atletas utilizando o ranking (15 
primeiros)
9h30: Largada todas as categorias PERCURSO REDUZIDO – CIMTB 
LEVORIN (Júnior Masc. e Fem., Sub17, Sub15) + Copa Sense Bike + 
DUPLAS + ULTRA + DESAFIO AUDAX CYCLOCROSS/GRAVEL + E-
BIKE   NOVIDADE!!
15h00: Premiação da etapa e campeonato + Concurso Redação e 
Desenho


