Segunda etapa da CIMTB Levorin começa
nesta sexta-feira (16)
Competição que conta com o patrocínio da Levorin será realizada na cidade de
São João del-Rei (MG).
São Paulo, 14/5/2014 - A segunda etapa da CIMTB Levorin tem início nesta sexta-feira, dia 16,
e vai até domingo, dia 18, na cidade de São João del-Rei , em Minas Gerais. A competição
começa com treinos e tomadas de tempo no primeiro dia do evento e provas no fim de
semana, e conta também com atividades para a população da região, como um passeio
ciclístico e um concurso cultural para as crianças. Alguns dos principais atletas da modalidade
já são presenças marcadas nesta segunda etapa, como Ricardo Pscheidt, Lukas Kaufmann,
Raiza Goulão e Roberta Stopa.
Para Rogério Bernardes, organizador da CIMTB, a Levorin é uma parceira muito significativa
para o evento. "Estamos com essa parceria há quatro anos, e ela é de fundamental importância
para fazermos um evento de qualidade. O patrocínio da Levorin nos dá condições para investir
mais no desenvolvimento do esporte e da competição, que é considerada a melhor do Brasil",
afirma.
A Levorin Pneus e Câmaras é patrocinadora oficial da Copa Internacional de Mountain
Bike.

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

