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Resumo da 1ª Etapa

Largada - PEDBIKE 0km

Chegada - PEDBIKE 12 kmMeta de Sprint 12 km

Trecho com largada e chegada na PEDBIKE compreendido entre a represa (São Pedro)
e o retorno próximo ao German, finalizando novamente na PEDBIKE.

Será uma prova rápida, circuito totalmente plano, com largada de 30 em 30 segundos
por atleta. Seguirá a seguinte ordem de categorias:
Feminino, Juniores, Masteres (C2, C1, Open, B2, B1, A2, A1 e Elite).

Percurso do evento

Meta de Lider 12 km Hidratação

Trajeto
 Duas voltas na Via São Pedro

Quilometragem 
12km

Premiação 
Troféus para os 5 primeiros de cada categoria (salvo Júniores - serão para os 3 primeiros)
Medalha de participação para todos que completarem a prova
Conta pontos para meta de Sprint (camisa verde) e somatório de tempo de Líder para
os primeiros no geral masculino e feminino. (não será considerado por categoria)

Largada
 15h

Previsão de Encerramento
 17h30min

Nível de dificuldade 
De 1 a 10:     02

Tempo limite de prova 
30 min

Troféu
Mário
Caruso
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Local onde nossa estrutura estará montada

Referencia: próximo a loja Pedbike

1ª Etapa: Av. Pedro Henrique Krambeck, 3113 
São Pedro, Juiz de Fora - MG, 36036-448  

Neste local existe uma estrutura completa para lhe receber com o maior conforto possível:
grande área para estacionar os veículos, lanchonete, posto de combustíveis, banheiros, 
tendas e etc

https://goo.gl/maps/ppucj6iDdQC2Link do mapa:

Previsão de Médias 45km/h 27km/h
00:17:00 00:27:00
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VISÃO DO LOCAL DE
APOIO 

LOCAL PREVISTO
PARA ESTRUTURA
DO CRONOCHIP
UTILIZADO PARA 
CRONOMETRAR
A PASSAGEM DOS
CICLISTAS NAS
DUAS VOLTAS A largada simbólicas desta primeira etapa acontecerá de dentro do 

Espaço Via São Pedro. A tenda da cronometragem ficará posicionada
logo ao entrar na Via conforme imagem simulada acima. Local no
qual haverá a captura das duas passagens dos ciclistas por meio do
tapete colocado no solo.



LOCAL ONDE 
SERÁ MONTADO O
PALCO PARA 
LARGADA DA PROVA 
O espaço é provido
de Food Service,
loja de bicicleta,
posto de gasolina,
sanitários muito
bem cuidados, 
uma grande rede
varejista, lugar
fácil de acesso e
estacionamento
dentre outros.



A camisa amarela é vestida pelo líder do Troféu Mário Caruso na 
classificação geral. Em outras palavras, o ciclista que somar o 
menor tempo individual nas  etapas concluídas. 
No final, ela costuma vestir algum bom escalador, que conseguiu 
abrir segundos de vantagem para o ciclista vice-líder da competição, 
tornando-se campeão do Troféu Mário Caruso nos moldes do Tour 
de France. 

LIDER

CAMISAS DE METAS

SPRINT

Para o 1º 
colocado(a) no 
geral Masculino e Feminino 
que passarem nas metas 
de sprint receberão uma 
camisa como prêmio de 
reconhecimento do esforço
do atleta. 

Sprint é uma disputa entre vários ciclistas no trecho 
final de uma etapa ou nas proximidades de uma 
meta intermediária. 
As metas de sprint serão distribuídos pontos para
os três primeiros atletas e funcionará da seguinte 
maneira:

1º - 5 pontos       2º - 3   pontos     3º - 1   pontos

Na possibilidade de empate por pontos, será 
considerado o vencedor aquele que tiver a melhor 
colocação na segunda e terceira metas de sprint. 

A meta será junto com a passagem final no tapete da prova,
ponto de partida, no total de duas voltas do circuito.

1ª Meta de Sprint

11,6 km Início

12,6 km Fim

1 km meta de sprint

Nesta 1ª etapa, serão distribuídas pontuações para a camisa de sprint (verde), e
somará tempo para camisa amarela.
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FICOU ALGUMA DÚVIDA?
 

Leia o Regulamento da competição disponibilizado no siteda FMC, 
www.fmc.org.br, mas se mesmo assim algo não ficou muito claro, 

não hesite, entre em contato com a gente.

trofeumariocaruso@gmail.com
@trofeumariocaruso

CHANCELA

VÁLIDA PELO RANKING  


