Inscrições para a Copa Internacional Levorin de
Mountain Bike ficarão abertas até domingo (11)
A segunda das quatro etapas da competição acontece entre os dias 16 e 18 de
maio, em São João del-Rei (MG).
São Paulo, 14/5/2014 - A CIMTB, competição de maior referência em Mountain Bike do país,
patrocinada oficialmente pela Levorin Pneus e Câmaras, anuncia que as inscrições para a sua
segunda etapa seguem abertas até domingo, 11 de maio. A competição acontece nos dias 16
a 18 de maio, na cidade de São João del-Rei (MG), no Campus Tancredo Neves da UFSJ
(Universidade Federal de São João del-Rei).
Os ciclistas que quiserem se inscrever devem entrar no site oficial do evento
(www.citmb.com.br) e fazer sua inscrição. Os valores também estão disponíveis no site. A
organização da Copa Internacional Levorin de MTB disponibilizou um Drone Virtual para quem
quiser conhecer o traçado da pista onde ocorrerá a modalidade de Cross Country Olímpico
(XCO). O vídeo pode ser assistido pelo endereço: http://cimtb.com.br/etapas/xce-e-xco-saojoao-del-rei/#passeio, para tanto, é necessário fazer download do aplicativo Google Earth Plugin, disponível gratuitamente no link da visualização.

Confira a programação oficial do evento:
Sexta - 16 de maio
13h às 14h - Treino livre XCE - Eliminator na UFSJ
14h - Tomada de tempo do XCE
Sábado - 17 de maio
9h - Finais do XCE - Eliminator na UFSJ e em seguida premiação da prova
10h - Abertura da secretaria para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio
10h às 17h - Treino livre XCO - Trecho usado pelo XCE - Eliminator estará indisponível para
treino durante a competição.
14h - Passeio Ciclístico Sense Bike (mobilidade, meio ambiente e saúde) saindo da Ophicina
Bike Shop
17h45 - Congresso Técnico com atletas e equipes
19h - Largada da CIMTB Pearl Izumi Night Run
Domingo - 18 de maio
08h - 1ª Largada - Copa LM BIKE de Amadores (exceto Segurança Pública + Júnior Feminino)
10h - 2ª Largada - CIMTB Levorin (Sub-45, Sub-17, Sub-50, PNE, Sub-55, Sub-60, Over-60,
Segurança Pública -Copa LM BIKE de Amadores- e Sub-15) + Mirim (Pista exclusiva)
11h - Premiação das categorias da 1ª Largada
12h - 3ª Largada - CIMTB Levorin (Júnior, Sub-30, Sub-35, Sub-40)
13h15 - Premiação das categorias da 2ª Largada + Concurso de Redação e Desenho
14h – 4ª Largada - CIMTB Levorin (Super Elite e Elite feminina)
14h45 - Premiação das categorias da 3ª Largada
16h15 - Premiação das categorias da 4ª Largada

