28ª EDIÇÃO DO BIKE ENDURO MARIANA
VEM COM NOVIDADES

Contagem regressiva para a 28ª edição do Bike Enduro de Mariana, uma das mais tradicionais
provas de mountain bike do Estado. As inscrições começam na próxima quarta-feira, 6, através do
site da Associação de Ciclismo de Mariana, www.acmmariana.com.br. A prova reúne ciclistas de
todos os cantos do Brasil para essa disputada, que será regrada a adrenalina e muita emoção.
“A expectativa é de superar o número de inscritos do ano passado, que foi mais de 960 atletas. Para
isso, estamos preparando uma estrutura ainda maior e muitas novidades interessantes”, destacou o
subsecretário de Eventos Esportivos, Bruno Freitas.
Trilhas, montanhas, sol e poeira são um dos desafios para os competidores durante os percursos da
prova. São várias categorias de disputa e o primeiro colocado de cada receberá um troféu de
premiação. Além disso, serão premiados com medalhas todos os competidores entre o segundo e o
décimo lugar, nas suas respectivas categorias. Os primeiros 500 inscritos terão direito a camisa e
valor promocional de R$80. Os demais pagarão R$120 para garantir a vaga na prova. Os kits
poderão ser retirados no primeiro dia da prova, sendo que é necessário 2k de alimentos não
perecíveis.
O evento é organizado pela Secretaria de Cultura, Patrimônio, Esporte e Lazer, e será nos dias 6 e 7
de abril, na Arena Mariana e na Praça da Sé . Além das atrações esportivas, a secretaria também
prepara diversas atrações culturais que prometem agitar a cidade.
NOVIDADE – Além das bikes, os amantes da corrida também terão espaço nas ruas de Mariana. Isso
porque a Prefeitura de Mariana promove a 1ª edição do BE Trail Run. Os atletas, com idade mínima
de 12 anos, poderão escolher disputar a prova de 5km ou 12km em um percurso encantador.
As inscrições são limitadas, para até 200 pessoas, e deverão ser feitas através do site da Associação
de Ciclismo de Mariana. De acordo com a organização, os 100 primeiros pagaram R$50 pela
inscrição, e os demais, R$80.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 6 de abril (Sábado) – Arena Mariana:
12h ás 15h – Trail Run - confirmação de inscrição e entrega dos números
15h30 – Largada do Trail Run
16h – Show
16h às 20h –Confirmação de inscrição e entrega dos números. (no ato da confirmação de inscrição o
atleta deverá trazer 2Kg de alimento não perecível exceto sal e fubá (obrigatório)
18h – Largada Desafio MTB
19h – Premiação Trail Run e Desafio MTB
20h – Show
Dia 07 de abril (Domingo) - Praça da Sé:

7h às 8h15- Confirmação de inscrição e entrega dos números
8h50 - Alinhamento das categorias dos percursos completo e reduzido
9h - 1ª largada categorias percurso completo
9h05 - 2ª largada categorias percurso reduzido
10h10 - Previsão da chegada do 1º atleta percurso reduzido
10h50 - Previsão da chegada do 1º atleta percurso completo
11h30 – Resultado extra oficial (1º parcial)
13h30 - Previsão do resultado
13h45 às 14h - Tempo de recurso (previsão)
14h15 - Homologação oficial (previsão)
14h30 - Inicio da premiação
16h - Previsão para encerramento da prova
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