CIMTB Levorin realiza atividades culturais
paralelas às competições
Evento tem em sua programação concurso de redação e desenho e passeio
ciclístico.
São Paulo, 15/5/2014 - A Copa Internacional Levorin de Mountain Bike será realizada nos dias
16 a 18 de maio, em São João del-Rei (MG), e além das importantes competições que irão
ocorrer em sua programação, como o Campeonato Mineiro de Sprint Eliminator e Cross
Country Olímpico e uma das etapas da UCI Junior Series, o evento oferece concurso cultural
para as crianças e um passeio ciclístico.
Para Rogério Bernardes, organizador da CIMTB Levorin, a intenção do passeio ciclístico é de
envolver a comunidade e valorizar o uso da bicicleta. "A ideia é de mostrar a importância que o
uso desse meio de transporte tem em vários aspectos", afirma. O passeio ciclístico sairá às
14h do sábado (17), da Ophicina Bike Shop (loja parceira do evento) em direção ao Campus
Tancredo de Almeida Neves da Universidade Federal de São João del-Rei. A participação é
gratuita e os interessados só precisam ir à Ophicina Bike Shop para inscrever-se. A inscrição
com antecedência garante a participação no sorteio de brindes.
O concurso de redação e desenho, voltado para as crianças, tem parceria com a Prefeitura
Municipal por meio da Secretaria da Educação, Secretaria do Meio Ambiente e Cultura e da
Polícia Militar, que vem realizando palestras nas escolas sobre o uso de bicicletas de maneira
segura e responsável. O concurso tem como tema: "A importância das bicicletas na vida de
uma cidade moderna", e os melhores serão premiados com uma bicicleta para o aluno e outra
para o professor.
Inscrições – As inscrições para as competições da CIMTB Levorin seguem abertas até
domingo, dia 11/05. 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.
Credenciamento para a imprensa – Os profissionais da imprensa interessados em cobrir o
evento devem formalizar o pedido pelo e-mail (press@cimtb.com.br) até quinta-feira, dia 15/05,
com os seguintes dados: Nome / E-mail / Telefone / Veículo de comunicação / Cidade /
Função.

A Copa Internacional de Mountain Bike tem patrocínio da Levorin, o pneu oficial da
competição.

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

