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O QUE EU RECEBO COM MEU 
KIT?
O seu Kit é composto por seu número de 

costas, número de capacete e número da 

bike uma meia personalizada do evento 

RIKAM, Biscoitos Mundo Grano, e outros 

brindes que mais parceiros possam 

disponibilizar, entregues em uma sacola 

especialmente separada pra você.

Vale observar que para aqueles que adquiriram as

camisas promocionais do evento, elas serão entregues 

juntamente com o Kit.

A medalha não vem no kit: ela é entregue na linha de chegada a todos que terminarem 

o percurso. (Será uma para cada Etapa)

Mas fique atento(a) com as numerações: são de uso obrigatório! 

Anote o número e guarde com você para que possa ter acesso as fotos das provas que 

participou, pois nosso parceiro XFOTO Fotografia, utiliza esse número para identificá-lo.

MAS, E O CHIP?
Seu chip será entregue momentos antes da largada de cada etapa. A secretaria abrirá às

1h antes e fechará 20min antes da largada. Portanto, fique atento e não deixe para última 

hora. Para quem for fazer as 3 etapas, guarde-o para o próximo dia, devolva ao final da última.

TERÃO PONTOS DE HIDRATAÇÃO?
Sim, durante a prova haverão alguns pontos de hidratação. Na 1ª etapa existirá no ponto de

chegada, na 2ª etapa terão dois pontos, um no ~16km e outro ~46km (ambos no mesmo local),

já na segunda etapa haverá um ponto ~41km, 3 km antes do final da meta de montanha. 

QUE HORAS DEVO CHEGAR? 
Lembre-se: as duas etapas irão acontecer em locais distintos, mas os horários são os

mesmos 8h. Se precisar de uma ajudinha pra chegar, nas páginas 9,11 e 13 deste manual

encontram-se os endereços e os mapas para auxiliar sua busca. 

                                    Se organize para chegar cerca de 60 minutos antes do horário da

                                       largada, isso te dará tempo suficiente para estacionar, encontrar 

                                             os amigos, se preparar e largar nessa mini volta preparada 

                                                 especialmente para você. No sábado, nos locais próximos à 

                                                   largada poderão ser estacionados os veículos. Já no

                                                     Domingo, haverá um estacionamento exclusivo para os

                                                      atletas, no pátio do GRAAL. Não se preocupe o 

                                                      estacionamento é 24h e você pode escolher sua vaga

                                                       com tranquilidade. 



OLÁ,  TUDO BEM? 
Aqui vão algumas

informações que você 

precisa ter em mente 

para o que certamente 

será um dos dias mais 

impressionantes da sua 

vida! 

ONDE E COMO 
RETIRAR MEU KIT? 

Seu Kit será entregue no local abaixo: 

PEDBIKE Cyclist’s House

Av. Pedro Henrique Krambeck, 3113

São Pedro - Juiz de Fora/MG

Durante os dias: 9 A 15 DE MAIO 

HORÁRIO: 10H ÀS 17h  

Mapa: https://goo.gl/maps/ppucj6iDdQC2

 Você deve levar um documento de identificação oficial com foto para a retirada do Kit 

(carteira de identidade, CNH, carteira de trabalho ou passaporte). Caso alguém vá 

retirar o Kit por você, é necessário levar apenas uma cópia do documento do inscrito e

assinar uma lista de nomes com o TERMO DE RESPONSABILIDADE (Já de seu 

conhecimento.

 Aceitamos cópias impressas, mas damos preferência para formatos digitais 

(foto no celular, por exemplo), pois produzem menos lixo e consequentemente menos

 impacto ambiental. 

Lembre-se também de levar o seu comprovante de inscrição (pode ser no celular). 

Se você ainda não recebeu o seu, deve solicitá-lo pelo e-mail 

trofeumariocaruso@gmail.com . 

Se você não puder buscar na PEDBIKE, é possível retirar seu Kit nos dias do evento, 

nos locais pré-determinados das provas, e deverá ser feito na Tenda da secretaria.

DICAS PARA A RETIRADA DO KIT: 
Se você se inscreveu com um grupo grande de pessoas, o ideal é que apenas um dos 

inscritos retire todos os Kits. Se você foi o escolhido, não esqueça as cópias dos 

documentos de todos do grupo!, Inclusive assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE. 



O QUE FAZER ANTES DA LARGADA? 
Após estacionar e chegar aos locais de prova, lembre-se de fazer o check in e retirar seu

kit, caso ainda não tenha feito, bem como o chip, sinta-se livre para fazer um breve 

aquecimento.

QUAL É O HORÁRIO DE LARGADA? 

Apenas os ciclistas devidamente identificados poderão estar próximos a linha de largada. 

Todos os demais serão retirados, SEM EXCEÇÃO! A preparação e alinhamento 

começam cerca de 15 minutos antes da largada marcada para cada dia, então esteja 

próximo.

A ETAPA ACABOU! E AGORA? 

Pegue sua medalha de finalista, tome uma água, coma uma fruta e se dirija para nosso

ponto de apoio! Aproveite a companhia de seus amigos e família para desfrutar deste 

momento cheio de suor e glórias! E aguarde a apuração dos resultados do podio.

O GRANDE MOMENTO, A LARGADA? 
A largada será lançada, ou seja, em movimento. Na primeira etapa será no primeiro km

e na segunda etapa os primeiros 800 metros. O moto comissário irá buzinar e acelerar

demonstrando que a largada foi oficialmente dada.  

MAS E SE CHOVER? 
A corrida acontece faça chuva ou faça sol. Em caso de tempestade de raios ou outras 

condições climáticas extremas, o evento será postergado até que o tempo melhore, 

adiado para o próximo dia, reagendado para outro dia, ou até mesmo cancelado. 

Em situações extremas, nos reservamos o direito de alterar componentes do evento e 

percurso, por razões de segurança.

LARGADA



O QUE DEVO USAR NA 
PROVA? 
Todo o equipamento de proteção que 

você já está acostumado a utilizar: 

capacete com a jugular ou presilha 
fechada, óculos, camisa com mangas, 
bretelle, luvas 
e sapatilhas.

Capacete

Coloque o chip no garfo da bike
posicionado mais próximo ao 
solo. Para não ter erro ao passar
pelo ponto de cronometragem. 

Óculos

Camisa com

mangas

Bermuda/bretelle

Luva

Sapatilha

A Bicicleta deverá ser a clássica com

aro 27, guidão curvo, pneus tubulares

ou clincher ou similar que se enquadre

dentro das especificações exigidas. 

É permitido o uso de bicicletas de 

estrada com freio da disco. Para 1ª

etapa é permitido o uso de bike 

contra-relógio.

E A BIKE?



Coloque o nº de
costas posicionado
exatamente sobre os
bolsos da camisa. Isso
ajudará na sua
identificação e não o
atrapalhará durante a
prova. 

Adesivos menores
nas laterais

Placa
canote da bike

Adesivo maior
frontal

Números de costas
Posicionar um
ao lado do outro

R

Onde posicionar os numerais?



Acostamento

Pista da Direita

Pista da Esquerda

APOIO

A
P

O
IO

COMO FUNCIONARÁ A PROVA? 
Para obter total segurança terá um comissário fazendo a frente da prova, bem como

veículos oficiais, a pista da esquerda estará aberta apenas para veículos e motos de apoio.

Os atletas andarão sobre à via da direita, sendo seguidos por carros da comissão,

ambulância e veículos da PRF ou PRE.

O acostamento, não deverá ser utilizado, estará liberado apenas como válvulas de escape

para pequenos reparos e socorros que se fizerem necessários.   

TERÃO SINALIZAÇÕES? 
Sim. Em pontos estratégicos existirão pessoas indicando por onde passar! Além disso 

haverão placas de sinalização para as metas de montanha, sprint e chegada, e, claro,

a velha e mais aguardada bandeira quadriculada no momento da chegada para saudar

os atletas que finalizarem as etapas.    



Resumo da 1ª Etapa

Largada - PEDBIKE 0km

Chegada - PEDBIKE 12 km

Meta 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, INICIANTE, Masteres (D, C2, C1, B2, B1, A2, A1 e Elite).

Percurso do evento

Meta de Lider 12 km

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
 18h

Nível de dificuldade 
De 1 a 10:     02

Tempo limite de prova 
30 min

1 5 M A I O 2 0 2 0



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

R



Resumo da 2ª Etapa

Largada - MG 353 0km (próximo
à Mercedes-Benz)

Chegada - MG 353 60km (próximo
à Mercedes-Benz)

Meta de Montanha 34,6km

Meta de Sprint 23 e 54,9 km

Meta de Lider 60 km

Trecho com largada e chegada na AMG 353 (Estrada nova) compreendido entre a
Mercedes-Benz e o retorno na rotatória que leva à estrada de coronel Pacheco.

Vale ressaltar que será contado pontos para as metas de camisas. Terá um vencedor 
virtual, mas apenas haverá premiação no final dos dois dias!

Percurso do evento

Trajeto
 Duas voltas na AMG 3085

Quilometragem 
60 km aproximadamente

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
Acumula pontos de prêmio de Meta de montanha e Sprint (camisas) para os 
primeiros no geral masculino e feminino. (não será considerado por categoria)

Nível de dificuldade 
De 1 a 10:     06

Tempo limite de prova 
2 horas 40 min
Início: 9h

1 6 M A I O 2 0 2 0



Largada/local onde nossa estrutura estará montada

Referencia: primeira portaria da Montadora Mercedes-Benz

2ª Etapa: AMG3085 (MG 353) - próximo a 

Mercedez Bens endereço: 

Rod. BR-040, km 773 - zn, JF

Neste local não existe nenhuma estrutura montada que podemos fazer parceria para lhe
receber com o maior conforto que merece. No entanto, terão tendas de apoio, alimentação
e hidratação pré e pós prova, bem como banheiros químicos. Faremos parcerias com 
FOODTRUCKS para dar comodidade aos atletas, seus familiares e apoiadores.  

Atenção para esta Etapa

https://goo.gl/maps/qXgBExa8hepLink do mapa:

Previsão de Médias 43 km/h 24,6 km/h
01:22:00 02:26:00



Resumo da 3ª Etapa

Largada - Graal 0km

Chegada - Graal 72,5km

Meta de Montanha 44,2km

Meta de Sprint 55km

Trecho com largada e chegada no Graal compreendido entre o pedágio (Concer JF)
e o retorno próximo ao Bahamas CD (BR267)

Vale ressaltar que para o atleta se inscrever nesta etapa tem que ter plena consciência 
que haverá corte com diferença de 20 minutos em relação ao primeiro colocado.

Caso isso aconteça, haverá um corte no km 45 próximo ao Graal, depois o atleta
deverá andar sobre o acostamento ou ser levado no carro de apoio (vassoura).

Percurso do evento

Meta de Lider 72,5 km

Trajeto
 Volta na BR 040

Quilometragem 
72km

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
Prêmio de Meta de montanha e Sprint (camisas) para os primeiros no geral
masculino e feminino. (não será considerado por categoria)

Nível de dificuldade 
De 1 a 10:     07

Tempo limite de prova 
2 horas 20 min
Início: 8h30min

1 7 M A I O 2 0 2 0



Local onde nossa estrutura estará montada

Referencia: próximo ao bairro Aeroporto

3ª Etapa: Graal Juiz de Fora | endereço: 

Rodovia  BR-040, km 794 - Salvaterra, JF 

Diferente da 2ª etapa, neste local existe uma estrutura completa para lhe receber com o
maior conforto possível: estacionamento exclusivo, lanchonete, posto de combustíveis,
banheiros, tendas, música e etc

https://goo.gl/maps/tbQZGgh5pvkLink do mapa:

Previsão de Médias 41km/h 32km/h
01:46:00 02:16:00



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. 

Para o 1º colocado(a) no geral Masculino e Feminino que obtiverem maior 
     pontuação nas metas de montanha receberão uma camisa como prêmio
        de reconhecimento do esforço do atleta. As metas de montanha serão 
           distribuídos pontos para os três primeiros atletas e funcionará da 
            seguinte maneira:

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

             Na última etapa além de possuir um peso maior, as pontuações serão 
            distribuídas da seguinte maneira:

             1º - 10 pontos      2º - 5   pontos    3º - 2   pontos
 

            Na possibilidade de empate por pontos, será considerado o vencedor 
aquele que tiver a melhor colocação na segunda meta de montanha. (Possui 
um grau de dificuldade maior).

LIDER

MONTANHA

9,3km
10,2%

44,1km
Fim

34,6 km Fim

14,6km meta de montanha

Trecho compreendido entre 2,2km após a linha 
de partida, ao final da subida no km 4,2. Mas apenas 
será considerada a 2ª passagem pela meta, 
neste caso, seu início no km 32,6 e seu fim no 
km 34,6 que receberão as pontuações de meta 
de montanha.

29,5km
Início

2ª Meta de montanha (3ª ETAPA)1ª Meta de montanha (2ª ETAPA)

 32,6km Início

Trecho compreendido entre a ponte de Matias 
Barbosa, ao final da subida para o bairro Aeroporto
no km 44,1 que terá as pontuações de meta de 
montanha.

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 2ª meta de sprint. 

21 e 52,9km Início
23 e 54,9km Fim

2km meta de sprint

Trecho compreendido entre o km 21 e vai até 
km 23, como a Segunda meta passará no mesmo
ponto, considera-se seu início no km 52,9 e seu 
ponto final no km 54,9 finalizando assim as duas 
metas volantes da 1ª etapa.

2ª e 3ª Meta de Sprint

Trecho compreendido entre a entrada próxima a 
Humaita km53 à entrada do posto Carretão Gaúcho
no km 55 será o ponto de meta de sprint.

4ª Meta de Sprint

53km Início

55km Fim

2km meta de sprint

Terá a meta intermediária na primeira passagem pelo
tapete, ponto de partida, no total de duas voltas do 
circuito.

1ª Meta de Sprint

5,3 km Início

6,3 km Fim

1 km meta de sprint

R
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ORGANIZAÇÃO

LEVE SUA DOAÇÃO 
Um dos principais objetivos deste evento é mostrar que fazendo o que mais gostamos

podemos sim ajudar ao próximo. Pratique solidariedade, leve seu quilo de alimento ou

faça sua doação direto no site junto com a inscrição. 

Você estará ajudando dezenas de famílias do Instituto Vitória.

FICOU ALGUMA DÚVIDA? 
Leia o Regulamento da competição disponibilizado no site da 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  


