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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 TRÊS dias!

Percurso do evento

Trajeto
 Duas voltas na AMG 353

Quilometragem 
60 km aproximadamente

Premiação 
Troféus para os 5 primeiros de cada categoria
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: 8h
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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



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 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

34,6 km Fim

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.

1ª Meta de montanha (2ª ETAPA)

 32,6km Início

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



ORGANIZAÇÃO

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  


