
1º  Desafio Café Terra de Minas Superando Limites - ITAMOGI - MG 

 

Competição de MTB (Mountain bike)  e Ciclo turismo para toda a família com dois percursos 

25 km e 50 Km, venha se aventurar  e pedalar nas mais lindas paisagens do Circuito Café 

de Terra de Minas, com muita aventura e adrenalina !! 

 

PRESENÇA CONFIRMADA NO EVENTO DO ATLETA RUBINHO VALERIANO R1 

TRICAMPEÃO BRASILEIRO E 3 OLIMPIADAS. 

 

 

Data: 12/12/2021 

Local: BR 491 – Pousada Roda Viva- Itamogi - MG 

Horario : concentração 7:00 

Distância: 25 km e 50 Km 

Valor: R$ 50,00 +  1 Kg de alimento para os 100 primeiros inscritos 

 

EVENTO TOTALMENTE BENEFICIENTE. 

 

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO É COMPOSTA POR MEMBROS VOLUNTARIOS SEM 

FINS LUCRATIVOS. 

 

 

Toda renda para as seguintes instituições da nossa cidade. 

Associação de Combate ao Câncer de Itamogi 

Associação Patinhas amigas de Itamogi 

Asilo Lar dos Pobres Galdino Cardeal da Costa de Itamogi. 

 

Com o intuito de incentivar a prática da atividade física de forma competitiva e recreativa,  

integrando pais,filhos e amigos, promovendo a saúde e o bem-estar, favorecendo o turismo 

na região a cidade de Itamogi-MG . 

 

 

1º  Desafio Café Terra de Minas Superando Limites. 

 

Venha pedalar nas mais lindas paisagens do sul de minas, passando por trilhas em meio 

aos cafezais e estradas rurais, tudo isso com total estrutura de apoio ao ciclista ! 

 

DOIS PERCURSOS 

O evento contará com dois trajetos. Ambos serão percorridos em estradas de chão, terreno 

irregular. 

 

categorias  

 

PRO       50KM, 950m de altimetria  

 

SPORT  25KM  300m de altimetria 

 

TURISMO AVENTURA 25KM 300m de altimetria 



 

TOTAL ESTRUTURA DE APOIO AO CICLISTA 

 

● Fotógrafos 

● Pontos de apoio durante o trajeto, frutas, água e suco 

● Carro vassoura fechando o circuito 

● Percursos 100% demarcados 

● Sorteio de brindes  

● Estacionamento fechado 

● Vestiários  

● Café da manhã na saída 

● Medalha de participação personalizada para os primeiros 500 inscritos 

● Troféus para todas as categorias 

● Categorias infantis a partir de 10 anos 

● Premiação em dinheiro para geral da Pro 

● Premiação em dinheiro na Sport feminina geral 

● Ducha natural  

● Banheiros femininos e masculinos 

● Área de lazer para família 

● Lugar bem arborizado com sombra para família  

● Circuito demarcado 

● Prova cronometrada  

● Carro de apoio 

 

INSCRIÇÕES 

 

1º lote - 50,00 + 1 kg de alimento não perecível até os 100 primeiros inscritos 

 

Limitadas. 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

*06h30 – concentração 

*7h00 – distribuição de placas  

*08h00 – café da manha 

*08h30 - largada da pro 

*09h00 - largada da sport e ciclo turismo 

*Local de saída: Roda Viva  - BR 491 - Itamogi - MG 

 Categorias Sport 

● 25 km  categoria juvenil de 10 a 14 anos masc e feminino 1º - 5º lugar                         

● 25 km  Categoria Junior 15 a 17 anos masc 1º - 5º lugar                             

● 25 km Categoria turismo aventura (somente medalhas) 

● 25 km categoria Sport  feminino de 16 as 35 anos 1º - 5º lugar                                       

● 25 km categoria Sport feminino de 36 acima 1º  - 5º lugar          

● 25 km categoria Sport masc livre 1º - 5º lugar                         

● 25 km categoria Sport nelore acima de 95Kg feminino e masc 1º - 5º lugar                  



Categoria Pro masculino 50KM 

 

● 50km pro masc de 18 a 29 anos 1º - 5º lugar                     

● 50km pro masc de 30  a 39 anos  1º - 5º lugar                     

● 50km pro masc de 40 a 49 anos 1º - 5º lugar                                     

● 50km pro masc máster acima de 50 anos 1º - 5º lugar                         

● 50km pro masc geral de 1º -  10º  lugar  

 

Categoria Pro FEMININO 50km 

50km pro FEMININO de 18 ANOS acima  1º - 5º lugar           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIAÇÕES EM DINHEIRO  

 

Geral pró MASCULINO 50km    

1 geral pro  1000,00  

2 geral pro 300,00 

3 geral pro 150,00  

4 geral pro 100,00                

5 geral pro 90,00                        

 6 geral pro 80,00                         

 7 geral pro 70,00      

8 geral pro 60,00       

9 geral pro 50,00 

10 geral pro 40,00  

 

Categoria PRO feminino 50 km 

1 geral feminino  100,00 

2 geral feminino     80,00 

3 geral feminino   50,00 



4 geral  feminino  40,00 

 5 geral Feminino    30,00 

                                                

Premiação para maior equipe: 1º lugar ,  2º lugar e 3º lugar 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA COVID 19 

● O atleta deverá usar máscaras nas dependências do evento. 

● A liberação para a saída do pedal será às 8:45 e o atleta deverá manter o 

distanciamento de 1,5 de distância. 

● Em todos pontos de apoio serão disponibilizados álcool e será obrigatório o uso de 

máscaras. 

● Importante manter o distanciamento nas filas e mesas. 

 

 


