MANUAL
DO ATLETA
09 E 10 DE JULHO

PARA FACILITAR
DESTINO XTERRA
ACESSO À CIDADE
COMO CHEGAR
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
CRONOGRAMA
ENTREGA DE KIT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
REGRAS DE TRANSIÇÃO
MAPAS DE PERCURSO & PREMIAÇÕES
SINALIZAÇÃO
SAÚDE
PARCEIROS

DESTINO XTERRA

BEM-VINDO
À FAMÍLIA XTERRA!
LOGO VOCÊ VAI ESTAR
NO XTERRA IBITIPOCA- MG.

ACESSO À CIDADE

LOCAL DA PROVA

COMO CHEGAR

LOCAL DE ARENA, LARGADAS
E RETIRADA DE KIT
Local: Hotel Alphaville Chalés
Sitio Cachoeirinha, 10-Conceição de Ibitipoca, Lima Duarte – MG, 36144-000

COMO CHEGAR
Rio de Janeiro: https://bityli.com/ydlFjX
Belo Horizonte: https://bityli.com/tUdCht
São Paulo: https://bityli.com/JwTizg

`

PROTOCOLOS
DE SEGURANÇA

HIDRATAÇÃO
Hidratação 100%
autossuficiente. O atleta
deverá largar com tudo
o que precisar durante a prova.

PÓS-PROVA
Atleta e staffs com uso
obrigatório de máscaras
e os staffs também de luvas.
Espaço amplo com
distanciamento de staff
e público.

ÁLCOOL EM GEL
Totens de álcool em gel
livremente disponíveis para
os atletas em inúmeros pontos
da arena (largada, chegada,
pós-prova e retirada de kits).

MÁSCARA
O uso da máscara é
OBRIGATÓRIO
E DE RESPONSABILIDADE
DO ATLETA no funil da largada
e após cruzar o pórtico de
chegada, antes de acessa a
área do pós-prova.

TEMPERATURA
Acompanhamento
e monitoramento
de temperatura
dos atletas no local.

VOCÊ SEGURO

Em breve, voltaremos
com mais informações.
Fiquem ligados!

CRONOGRAMA
Sexta, 08 de JULHO
16h00 –23h00 » XTERRA Village aberto
16h00 – 21h00 » Entrega de kits (todas as modalidades)
20h00 » Simpósio Técnico XTERRA (Local: XTERRA Village)
22h:00 » Encerramento do Village

Sábado, 09 de JULHO
06h30 – 07h30 » Entrega de Kits (EXCLUSIVA Duathlon)
06h30 – 07h30 » Check-in dos atletas na área de transição (Duathlon)
07h – 22h » XTERRA Village aberto
07h30 - 08h30 » Entrega de Kits (EXCLUSIVA MTB CUP Completo)
08h » LARGADA Duathlon (tempo limite 05h45m)
08h45 » Fechamento T1 (Corrida 1 – Duathlon)
09h » LARGADA MTB CUP STAGE 01 (tempo limite 05h)
09h30 - 15h30 » Entrega de Kits (EXCLUSIVA PROVAS de TRAIL RUN)
11h45 » Fechamento T2 (Bike – Duathlon)
12h45 » Premiação XTERRA Duathlon (de acordo com o fechamento das categorias)
13h45 » Encerramento Duathlon
13h45 » Cerimonia de Titulação dos Lideres de categoria MTB STAGE
14h » Encerramento MTB STAGE PRIMEIRO DIA
16h » LARGADA TRAIL RUN SUNSET HALF MARATHON 23,5K (tempo limite 04h)
16h15 » LARGADA TRAIL RUN 10K (tempo limite 2h)
16h30 » LARGADA TRAIL RUN 5K (tempo limite 01h)
17h30 » Encerramento Trail Run 5K
18h30 » Encerramento Trail Run 10K
20h » Encerramento Trail Run 21K
19h30 » Premiação Trail Run 5K, 10K e 21K
19h – 22h » Programação Cultural XTERRA Village

Domingo, 10 de JULHO
08h – 15h » XTERRA Village aberto com atividades diversas
07h – 08h30 » Entrega de kits (Kids)
06h30 – 07h45 » Entrega de kits MTB CUP
07h45 » Bike check in MTB STAGE SEGUNDO DIA (alinhamento dos Lideres de categoria)
08h » LARGADA MTB STAGE RACE (tempo limite 05h)
08h15 » LARGADA MTB REDUZIDO (tempo limite 04h45m)
08h30 - 09h30 » XTERRA KIDS
12h00 » Premiação MTB Cup (de acordo com fechamento das categorias)
13h » Encerramento das provas de MTB / Encerramento oficial do XTERRA IBITIPOCA

ENTREGA DE KIT

SEXTA, dia 08/07 das 16h00 às 21h00.
SÁBADO, dia 09/07 das 07h00 às 21h00.
DOMINGO, dia 10/07 das 07h00 às 14h00.
LOCAL: Hotel Alphaville Chalés
Sitio Cachoeirinha, 10-Conceição de Ibitipoca, Lima
Duarte – MG, 36144-000
ATENÇÃO: Processo com medidas de segurança
contra a COVID-19. O uso de máscara é obrigatório e
de responsabilidade do atleta.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•

Documento de identificação original com foto.

•

Comprovante de pagamento (impresso ou no celular).

•

Cópia do atestado médico declarando que o atleta abaixo
de 18 anos ou maior de 50 anos (completos em 31/12 do ano vigente),
encontra-se em bom estado de saúde e apto
a realizar exercícios físicos.

•

Os atletas que não apresentarem esta documentação
na entrega de KIT não poderão fazer a retirada de número
de peito e chip para participação da prova.

INFORMAÇÕES
DUATHLON
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SÁBADO, 09/07
ABERTURA DA TRANSIÇÃO
FECHAMENTO DA TRANSIÇÃO
LARGADA
FECHAMENTO T1 (CORRIDA 1)
FECHAMENTO T2 (bike)
TEMPO LIMITE

IDENTIFICAÇÃO

06h30
07h30
08h00
08h45
11h45
05h45

DISTÂNCIAS
CORRIDA
BIKE
CORRIDA

3K
23,5K
7K

MAPA DUATHLON

*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança dos atletas
bem como a execução técnica da prova.
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MAPA DUATHLON
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bem como a execução técnica da prova.
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MAPA DUATHLON

*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança dos atletas
bem como a execução técnica da prova.
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PREMIAÇÃO DUATHLON
Os cinco primeiros atletas GERAIS, masculino e feminino, recebem troféu e descontos para
a próxima prova do circuito, sendo distribuídos da seguinte forma:
1º lugar: 1.400,00 + troféu + CORTESIA;
2º lugar: : 900,00 + troféu + CORTESIA;
3º lugar : 500,00 + troféu + CORTESIA;
4º lugar: troféu + 80% de desconto na próxima prova de DUATHLON do circuito;
5º lugar: troféu + 70% de desconto na próxima prova de DUATHLON do circuito.

AMADORES
Os três primeiros atletas AMADORES de cada faixa etária, masculino e feminino, ganham
medalha de categoria. O primeiro e a primeira colocada de cada faixa etária recebem cortesia
para próxima prova de Duathlon.
1º lugar: medalha + cortesia na próxima prova do circuito;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
O ATLETA QUE SE CLASSIFICA PARA A PREMIAÇÃO NO GERAL, NÃO RECEBE PREMIAÇÃO
POR FAIXA ETÁRIA.
Não há subdivisão de faixa etária na categoria PCD. Os três primeiros colocados, no masculino
e no feminino, receberão medalha de categoria.
1º lugar: medalha;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha Survivor de
conclusão da prova. Não serão entregues medalhas aos atletas que não completarem a prova ou
chegarem após o tempo limite divulgado.

*Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.

Importante: a medalha não será entregue
para quem chegar após o tempo limite!

REGRAS DE
TRANSIÇÃO
• Para segurança do atleta, não será permitido o uso de mochilas
dentro da área de transição, apenas sacolas transparentes.

• Enquanto estiver na área de transição colocando os itens
pré-prova, o uso da máscara é obrigatório.
• O atleta deve fazer o check-in na área de transição (A.T.), dentro do
tempo estabelecido.
• A bike deve ser mantida no cavalete durante todo o tempo que
permanecer na A.T. e não é permitido pedalar dentro dessa área.
• O atleta que participa de uma equipe de revezamento deve esperar
seu parceiro dentro da A.T. e fazer a troca do chip nesse local.
• Só será permitido retirar os pertences após o fechamento da T2.
• ATENÇÃO: processo com medidas de segurança contra a COVID-19.

INFORMAÇÕES
TRAIL RUN 5K, 10K e 21K
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SÁBADO, 09/07
TRAIL RUN
TRAIL RUN
TRAIL RUN (diurno)

IDENTIFICAÇÃO

23K
10K
5K

LARGADA
16h00
16h15
16h30

TEMPO LIMITE
04h00
02h00
01h00

SINALIZAÇÃO
TRAIL RUN 5K, 10K e 21K
Durante as provas, atente-se às placas de sinalização.
Cada tipo de prova conta com um esquema de cores específico.

TRAIL RUN 5K

Passagem de água

TRAIL RUN 23K

TRAIL RUN 10K

Caminho errado

Ponte

Perigo! Devagar

MUITO PERIGO!!
Devagar

ATENÇÃO AO POSICIONAMENTO DAS PLACAS!

Elas podem sofrer alteração de vândalos, ventos fortes ou outros.

MAPA TRAIL RUN 5K

O MESMO DESAFIO DA NOITE,
MAS COM O SOL AO SEU LADO.
*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança
dos atletas bem como a execução técnica da prova.
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MAPA TRAIL RUN 10K

A ALTIMETRIA IDEAL
PARA VOCÊ PASSAR POR CIMA.
*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança
dos atletas bem como a execução técnica da prova.
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MAPA TRAIL RUN 21K

SUBIDAS E DESCIDAS NO SEU
CAMINHO RUMO À CHEGADA.
*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança
dos atletas bem como a execução técnica da prova.
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PREMIAÇÃO TRAIL RUN 5K
Os cinco primeiros atletas GERAIS, masculino e feminino, recebem troféu e descontos para
a próxima prova de TRAIL RUN 5K (diurno) / TRAIL RUN 5K (noturno) do circuito, sendo
distribuídos da seguinte forma:
1º lugar: troféu + 80% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 5K do circuito;
2º lugar: troféu + 60% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 5K do circuito;
3º lugar: troféu + 50% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 5K do circuito;
4º lugar: troféu + 45% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 5K do circuito;
5º lugar: troféu + 40% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 5K do circuito.

AMADORES
Os três primeiros atletas AMADORES, masculino e feminino, ganham medalha de categoria. O
primeiro e a primeira colocada de cada faixa etária recebem 30% de desconto para a próxima
prova de TRAIL RUN 5K (diurno) / TRAIL RUN 5K (noturno).
1º lugar: medalha + 30% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 5K do circuito;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
O ATLETA QUE SE CLASSIFICA PARA A PREMIAÇÃO NO GERAL, NÃO RECEBE A PREMIAÇÃO
POR FAIXA ETÁRIA.
Não há subdivisão de faixa etária na categoria PCD. Os três primeiros colocados, no masculino
e no feminino, receberão medalha de categoria.
1º lugar: medalha;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha Survivor
de conclusão da prova. Não serão entregues medalhas aos atletas que não completarem a prova
ou chegarem após o tempo limite divulgado.
*Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.

Importante: a medalha não será entregue
para quem chegar após o tempo limite!

PREMIAÇÃO TRAIL RUN 10K
Os cinco primeiros atletas GERAIS, masculino e feminino, recebem troféu e descontos para
a próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito, sendo distribuídos da seguinte forma:
1º lugar: troféu + 80% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito;
2º lugar: troféu + 60% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito;
3º lugar: troféu + 50% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito;
4º lugar: troféu + 45% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito;
5º lugar: troféu + 40% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito.

AMADORES
Os três primeiros atletas AMADORES de cada faixa etária, masculino e feminino, ganham
medalha de categoria. O primeiro e a primeira colocada de cada faixa etária recebem 30% de
desconto para a próxima prova de TRAIL RUN 10K.
1º lugar: medalha + 30% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 10K do circuito;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
O ATLETA QUE SE CLASSIFICA PARA A PREMIAÇÃO NO GERAL, NÃO RECEBE PREMIAÇÃO
POR FAIXA ETÁRIA.
Não há subdivisão de faixa etária na categoria PCD. Os três primeiros colocados, no masculino e
no feminino, receberão medalha de categoria.
1º lugar: medalha;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha Survivor de
conclusão da prova. Não serão entregues medalhas aos atletas que não completarem a prova ou
chegarem após o tempo limite divulgado.
*Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.

Importante: a medalha não será entregue
para quem chegar após o tempo limite!

PREMIAÇÃO TRAIL RUN 21K
Os cinco primeiros atletas GERAIS, masculino e feminino, recebem troféu e descontos para
a próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito, sendo distribuídos da seguinte forma:
1º lugar: troféu + 80% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito;
2º lugar: troféu + 60% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito;
3º lugar: troféu + 50% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito;
4º lugar: troféu + 45% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito;
5º lugar: troféu + 40% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito.

AMADORES
Os três primeiros atletas AMADORES de cada faixa etária, masculino e feminino, ganham
medalha de categoria. O primeiro e a primeira colocada de cada faixa etária recebem 30%
de desconto para a próxima prova de TRAIL RUN 21K.
1º lugar: medalha + 30% de desconto na próxima prova de TRAIL RUN 21K do circuito;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
O ATLETA QUE SE CLASSIFICA PARA A PREMIAÇÃO NO GERAL, NÃO RECEBE PREMIAÇÃO
POR FAIXA ETÁRIA.
Não há subdivisão de faixa etária na categoria PCD. Os três primeiros colocados, no
masculino
e no feminino, receberão medalha de categoria.
1º lugar: medalha;
2º lugar: medalha;
3º lugar: medalha.
Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha
Survivor
de conclusão da prova. Não serão entregues medalhas aos atletas que não
completarem a prova ou chegarem após o tempo limite divulgado.

*Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.

Importante: a medalha não será entregue
para quem chegar após o tempo limite!

INFORMAÇÕES
MTB CUP
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SÁBADO, 09/07
LARGADA
9h00

TEMPO LIMITE
5h

DISTÂNCIAS
47k

LARGADA

TEMPO LIMITE

DISTÂNCIAS

MTB STAGE RACE

8h00

5h

35k

MTB CUP E-BIKE

8h00

4h

35K

MTB REDUZIDO

8h15

4h45

35K

MTB STAGE RACE

DOMINGO, 10/07

MAPA MTB CUP

*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança dos atletas
bem como a execução técnica da prova. Essa decisão é soberana e sem contestação de
acordo com o regulamento do evento.
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MAPA MTB
STAGE 35K

*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança dos atletas
bem como a execução técnica da prova. Essa decisão é soberana e sem contestação de
acordo com o regulamento do evento.
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MAPA MTB STAGE 47K

*Os percursos poderão ser alterados sem aviso prévio para garantir a segurança dos atletas
bem como a execução técnica da prova. Essa decisão é soberana e sem contestação de
acordo com o regulamento do evento.
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PREMIAÇÃO MTB CUP
Haverá uma premiação geral em dinheiro para os três primeiros atletas que
completarem o percurso COMPLETO, masculino e feminino, independente da sua
categoria, seguindo os valores abaixo.
1º lugar: R$ 1.400,00
2º lugar: R$ 900,00
3º lugar: R$ 500,00
PREMIAÇÃO PARA ELITE
Os cinco primeiros atletas categoria ELITE, masculino e feminino, recebem:
1º lugar: Troféu
2º lugar: Troféu
3º lugar: Troféu
4º lugar: Troféu
5º lugar: Troféu
PREMIAÇÃO CATEGORIA MTB SPORT - OPEN
Os cinco primeiros atletas dessa categoria, masculino e feminino, recebem:
1º lugar: Troféu
2º lugar: Troféu
3º lugar: Troféu
4º lugar: Troféu
5º lugar: Troféu

Importante: a medalha não será entregue
para quem chegar após o tempo limite!

PREMIAÇÃO MTB CUP
PREMIAÇÃO DEMAIS CATEGORIAS:
Os três primeiros atletas das demais categorias no COMPLETO e no REDUZIDO,
masculino e feminino, recebem:

1º lugar: medalha de categoria
2º lugar: medalha de categoria
3º lugar: medalha de categoria
PREMIAÇÃO E-BIKE:
Os três primeiros atletas na classificação GERAL final, masculino e feminino, recebem:
1º lugar: medalha
2º lugar: medalha
3º lugar: medalha
NÃO há subdivisão de faixa etária na categoria E-BIKE. Os três primeiros colocados na
classificação GERAL, no masculino e no feminino, receberão medalha.
NÃO há subdivisão de faixa etária na categoria PNE. Os três primeiros colocados, no
masculino e no feminino, receberão medalha de categoria.
OS ATLETAS QUE RECEBEREM A PREMIAÇÃO GERAL EM DINHEIRO NO GERAL NÃO
SERÃO EXCLUÍDOS DA PREMIAÇÃO NORMAL POR CATEGORIA.

Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha
“Survivor” de conclusão da prova. Não serão entregues medalhas aos atletas que não
completarem a prova ou chegarem após o tempo limite divulgados.
Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.

Importante: a medalha não será entregue
para quem chegar após o tempo limite!

INFORMAÇÕES
KIDS
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DOMINGO, 10/07
Largada KIDS: 8h30
As largadas acontecem em BATERIAS, dispostas em quantidades aleatórias, em
ordem sequencial por ano de nascimento.
FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

DISTÂNCIA

1 a 4 anos

NASCIDOS em 2021, 2020, 2019 e 2018

50 metros

5 e 6 anos

NASCIDOS em 2017 e 2016

100 metros

7 e 8 anos

NASCIDOS em 2015 e 2014

300 metros

9 e 10 anos

NASCIDOS em 2013 e 2012

500 metros

11 e 12 anos

NASCIDOS em 2011 e 2010

600 metros

13 e 14 anos

NASCIDOS em 2009 e 2008

800 metros

IDENTIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES KIDS

A COMPETIÇÃO É SIMBÓLICA.

Todas as crianças que participarem da prova ganham
medalha na chegada. Ao fim da prova em todas as faixas
etárias, todas as crianças sobem ao pódio para a foto oficial.
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SEJAM BEM-VINDOS AO XTERRA 2022!

SINALIZAÇÃO
Preste atenção às placas de sinalização!
Cada tipo de prova conta com um esquema de cores específico.

ORIENTAÇÕES DE PERCURSO

CORRIDA
DUATHLON | 5K

MTB

Passagem de água

TRAIL RUN 23K

Caminho errado

Perigo! Devagar

TRAIL RUN 10K

Ponte

MUITO PERIGO!!
Devagar

ATENÇÃO AO POSICIONAMENTO DAS PLACAS!

Elas podem sofrer alteração de vândalos, ventos fortes ou outros.

COBERTURA DE PROVA
Não vai conseguir estar na prova
ou tem algum amigo que gostaria
de acompanhar um pouco?
Acesse @xterrabr e fique por dentro
de tudo!

RESULTADOS
Serão publicados no site oficial
do XTERRA Brazil ao final
da realização da sua prova
e nas redes sociais.

FOTOS OFICIAIS
Saem depois do evento no site da FOTOP.
É necessário usar o número de peito para
encontrá-las. PACOTE DE FOTOS com ótimos
preços!

ATENÇÃO!

SAÚDE É O SEU BEM MAIS IMPORTANTE!
É muito importante manter-se hidratado e se alimentar corretamente antes,
durante e após a sua prova. Procure intercalar isotônicos e bebidas eletrolíticas
para você concluir o seu desafio.

Carregue o máximo de água durante o percurso. Recomendamos
a utilização de mochila de hidratação . Alguns segundos a mais
no reabastecimento podem ser vitais .
Se por acaso sentir dores, tonturas, mal estar, diminua o ritmo ou,
se necessário, pare imediatamente. O XTERRA conta com uma equipe
de percurso e médica localizadas estrategicamente, com profissionais treinados
para este tipo de situação. Espere em local de fácil visualização
e dentro do percurso que você será atendido.
Lembre-se: sua vida vale mais do que qualquer medalha.

Protetor solar: alta incidência de raios UV prejudica a hidratação e pode afetar
tanto o seu desempenho na prova quanto um passeio.
Vestuário: priorize roupas com manga comprida nas provas noturnas para evitar
o contato com os mosquitos e, nas provas diurnas, lembre-se de usar filtro solar,
boné e também roupas com proteção UV.

VAMOS COM TUDO!
VALEU POR TER LIDO ATÉ AQUI :)

APRESENTADOR

APOIO

MÍDIA OFICIAL

@xterrabr

