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Remetente: Caixa Postal 30 
Carandaí - MG - CEP 36280-000

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E LEIA 
ATENTAMENTE O REGULAMENTO NO SITE!

VEJA LISTA DE PARCEIROS DA CIDADE NO SITE E REDES SOCIAIS

INSCRIÇÕES ATÉ 17 DE JUNHO

ESTREIA DE LUxO DA CIMTB: PRIMEIRA 
PROVA EM DIVINóPOLIS ACONTECERá NAS 
COMEMORAÇÕES DO CENTENáRIO DA CIDADE 
MINEIRA. PARABÉNS, CAPITAL DA MODA 

Nos dias 23 e 24 de junho Divinópolis recebe a terceira etapa 

da CIMTB. Todas as etapas são especiais, mas esta na cidade do 

Centro-Oeste mineiro tem um charme a mais. A comemoração dos 

100 anos de vida do município, um dos grandes polos da moda no 

estado, também conhecida por seu amor ao esporte. Para quem não 

se lembra, Divinópolis sempre teve equipes de esportes coletivos 

como futebol, vôlei e outras modalidades entre as melhores de 

Minas e agora receberá a elite do MTB sul-americano. 

Além das tradicionais feiras, exposições de bikes, peças e outras 

atrações, o Parque de Exposições terá a terceira etapa do DCA 

Sprint Eliminator, a Fórmula 1 do MTB que só poderá ser vista na 

CIMTB.   A expectativa é ter um recorde de inscritos, pois Divinópolis 

está muito próxima de Belo Horizonte e ainda na rota de grandes 

regiões como São Paulo e o Triângulo Mineiro. 

Caros, atletas. Vocês já têm uma missão. Entrar para a história 

como os primeiros a vencerem na capital da moda. Perdoem o 

clichê, mas para ser um biker “centenário”, só daqui a outros 

cem anos quando a Copa estiver na sua edição de número 214. 

A organização do evento se sente orgulhosa pela cidade abrir 

suas portas para o MTB e ainda fazer parte do calendário de 

comemorações. Vida longa a Divinópolis! 

Vista aérea e panorâmica da cidade de Divinópolis

foto: Patrícia Rodrigues/PMD

www.cimtb.com.br
info@cimtb.com.br

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

@copamtboficial Copa Internacional 
de Mtb

DCA SPRINT ELIMINATOR: EMOCIONANTE!

LOCAL: ARENA NO PARQUE DE ExPOSIÇÕES 

SáBADO A PARTIR DAS 8H00

100 ANOS.      PARABÉNS DIVINóPOLIS!



Passeio CiClístiCo sense Bike e ConCurso soul de redação e desenho  
são insPirações Para o futuro

O Passeio Ciclístico Sense Bike acontecerá no sábado, dia 23 de junho. 

A saída será do centro da cidade, às 14 horas, indo para o Parque de 

Exposições. Já a premiação do Concurso Soul de Redação e Desenho 

acontecerá no dia 24, durante as provas da CIMTB.

EDITORIAL
Parabéns, Divinópolis! Não po-

deria começar de outra forma, a 

não ser manifestando o orgulho 

que a CIMTB sente ao ter uma etapa de estreia da maior 

competição de MTB da América do Sul justamente no cen-

tenário da cidade, polo cultural, econômico e esportivo de 

Minas Gerais. Esperamos realizar uma prova à altura da 

festa que a cidade merece. Traremos para o Centro-Oeste 

mineiro a elite do esporte que estão em franca disputa 

para consagrar os grandes campeões da CIMTB. 

Dito isso, agradecemos a acolhida recebida antes mesmo 

da chegada da Copa e convidamos todos os amantes da 

bike, a população para participar, torcer e por que não, 

dar umas boas pedaladas no Parque de Exposições? Na CI-

MTB , Copa Centauro de Amadores e DCA Sprint Eliminator 

a magrela é a rainha do espetáculo. E nestes 100 anos de 

Divinópolis, queremos abraçar todos os habitantes e agra-

decer por nos recepcionar neste ano tão especial.  

Um abraço e até lá,
Rogério Bernardes

Entre no site www.cimtb.com.br e clique 
em inscrições

1

Digite seu CPF2

Se você já correu nos anos anteriores seus dados 
aparecerão automaticamente. Basta confirmar se as in-
formações estão corretas e continuar. Se você ainda não 

está cadastrado preencha todos os dados e continue. 
Informe se é filiado ou não.

3 Última fase da inscrição:
A) clique em imprimir a ficha de inscrição. Todos 
os atletas devem assinar a ficha de inscrição e a 

ficha médica. 
B) clique em imprimir boleto. Com o boleto 

impresso você poderá pagar em qualquer banco, 
internet, casas lotéricas, etc.

O atleta que for a uma das lojas credenciadas 
para efetuar o pagamento terá um desconto de 

5 reais no boleto. 
Importante: o pagamento só poderá ser feito até o 

dia do vencimento do boleto.

6

Escolha a categoria que vai correr em uma das 
competições e clique em continuar. Se você 

for correr o Sprint Eliminator clique no campo 
confirmando sua inscrição

4

O próximo passo é a ficha médica. Clique em todos 
os campos informando sua condição de saúde. 
Caso você tenha equipe o primeiro campo está 

destinado a esta informação.

5

Leve 2kg de aLimento na confirmação da inscrição

COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO (ATÉ 17 DE JUNHO)

não perca 
o passeio 

ciclístico!
Maiores informações no site www.adc.org.br.



DOMINGO:

• 08h00 - 1a LARGADA - Copa Centauro de Amadores 

• 10h00 - 2a LARGADA - CIMTB (Júnior, Sub30, Sub35, Sub40) + MIRIM 

• 11h00 - Premiação categorias 1a LARGADA Copa Centauro de Amadores + Mirim  

• 12h00 - 3a LARGADA - CIMTB (Sub45, Sub17, Sub50, PNE, Sub55, Sub60, 
Over60, Militar (Copa Centauro de Amadores) e Sub15 

• 13h15 - Premiação categorias 2a LARGADA CIMTB + Concurso Soul Redação 
e Desenho 

• 14h00 – 4a LARGADA - CIMTB (SUPER ELITE e Elite Feminina)

• 14h45 - Premiação categorias 3a LARGADA CIMTB 

• 16h15 - Premiação categorias 4a LARGADA CIMTB  

Atletas de todas as categorias. Não queremos que percam o maior evento 

de MTB das Américas.  Fiquem atentos aos prazos e instruções para 

participar da CIMTB, DCA Sprint Eliminator e Copa Centauro de Amadores. 

A organização do evento pede para lerem com atenção as regras na 

página da internet da competição e ficar muito ligado nas redes sociais. 

As informações podem ser repetidas ou ditas à exaustão. As inscrições 

serão feitas até o dia 17 de junho. O regulamento pode sofrer alterações.

Portanto, sempre deem aquela conferida com frequência. As inscrições 

estão abertas! Mas fiquem ligados. O prazo se encerra no dia 17 de junho, 

uma semana antes da prova. O processo de inscrição para a CIMTB e 

na Copa Centauro de Amadores é muito simples. Assim como nos anos 

anteriores, os atletas podem se inscrever no www.cimtb.com.br.

O valor das inscrições é de R$ 50,00 para a Copa Centauro de Amadores 

e R$ 90,00 para a CIMTB. Categorias Mirim e PNE (Para-desportista) 

terão 50% de desconto na inscrição. Os atletas que forem participar do 

Sprint Eliminator deverão clicar na opção que confirma sua inscrição. O 

valor é de R$ 10,00 e só podem se inscrever os atletas das categorias 

Elite Masculina, Elite Feminina, Sub23 e Júnior. Dúvidas podem ser 

sanadas pelo e-mail info@cimtb.com.br ou em nossas redes sociais. 

No Twitter (@copamtboficial) e no Facebook (www.facebook.com/ 

copainternacionaldemtb).

NOVA PROGRAMAÇÃO
Fiquem atentos aos novos horáriosSExTA-FEIRA:

• 10h00 às 17 horas - treino livre DCA Sprint Eliminator (proibido treinar 
sem equipamentos de segurança. O atleta deve estar com o numeral 
da CIMTB para treinar) 

SáBADO:

• A partir das 8h00 - tomada de tempo e finais do emocionante DCA  
Sprint Eliminator

• 10h00 - Abertura da secretaria para confirmação das inscrições e 
credenciamento de apoio   

• 14h00 - Passeio Ciclístico Sense Bike (Mobilidade, Meio Ambiente  
e Saúde) 

• 10h00 às 17 horas - treino livre (proibido treinar sem numeral e 
equipamentos de segurança) 

• 17h40 - Início do Congresso Técnico com atletas e equipes  

PROGRAMAÇÃO DIVINÓPOLIS

Próxima Parada: divinóPolis. Então, 
garanta sua vaga sE inscrEvEndo a tEmPo 
Para o maior EvEnto dE mtB da américa do 

sul. o Prazo vai até 17 dE junho

Economia movimEntada, vocação 
Esportiva comprovada. parcEria 
EntrE a cEntEnária divinópolis E 

cimtB quE promEtE sEr duradoura

A CIMTB busca excelência esportiva e ser um mecanismo a mais para 

movimentar a economia das cidades que recebem etapas da competição. 

Participar de todas as esferas dos locais que abrigam a Copa é prova da 

preocupação da organização do evento em agregar valor para todos os 

envolvidos. E nesta primeira incursão em Divinópolis, poderemos notar 

um acréscimo em todos os aspectos para a cidade que completa seu 

primeiro centenário em 2012, tendo a CIMTB como um dos eventos de 

comemorações desta data importante. 

Para mostrar o quanto a Copa agita uma cidade não só pelo lado esportivo, 

confira alguns dados de São Lourenço, que recebeu a prova pela primeira 

vez em 2009 teve desempenho de cerca de 1 milhão de reais injetados na 

cidade apenas no fim de semana da prova. Os restaurantes e bares da cidade 

ficaram movimentados. Em uma pesquisa realizada após o evento naquela 

oportunidade, 46% dos competidores tinham expectativa de gastar até R$ 

50,00 com alimentação, outros 33% entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e 15% acima 

de R$ 100,00. Além disso, 58% dos participantes gastaram com compras e/

ou passeios turísticos pela cidade durante a realização do evento. 

Outro dado que vai gerar dividendos é no ramo hoteleiro. Eventos como a 

CIMTB atrai atletas de todas as regiões do país e ainda estrangeiros de nações 

da América do Sul como Argentina, Colômbia, Equador e outros vizinhos. A 

ocupação média dos hotéis das cidades que recebem a Copa é de mais de 

90% somente no fim de semana de provas. Considerando que Divinópolis está 

na rota de duas grandes capitais (BH e São Paulo), certamente o centenário 

da cidade terá mais um motivo para comemorar com a injeção esportiva, 

financeira e exposição saudável para Minas Gerais e o restante do país por sua 

nova vocação: abrigar os melhores bikers da América do Sul.
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DCA Sprint EliminAtor ContArá Com pArCEriA DA  
tV intEgrAção E oS mElhorES DAS AmériCAS 

O DCA Sprint Eliminator terá mais 

uma vez a parceria da TV Integração, 

afiliada Rede Globo, na cobertura e 

transmissão do evento, que acontece 

no sábado que antecede a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB). 

Na competição em Araxá no último mês de março, a disputa pelo posto 

de mais rápido da América do Sul foi mostrada para mais de 120 cidades 

que recebem o sinal da emissora e ainda teve cobertura especial feita 

pelo Globo Esporte. Em Divinópolis, a prova será mostrada para mais de 

230 cidades, pois a TV Integração ampliou sua área cobertura na Zona da 

Mata, Campo das Vertentes e Serra da Mantiqueira. 

A prova de Sprint Eliminator consiste em baterias com quatro atletas 

alinhados lado a lado em uma disputa de velocidade. Os melhores 

colocados vão avançando de fase até a grande 

Final. Além disso, também se realiza a pequena 

final, para definir do quinto ao oitavo colocado. Foi a primeira vez que este 

tipo de competição foi disputado na América do Sul, atraindo atenção de 

ciclistas do Mercosul, contabilizando dez estrangeiros. 

Além disso, a União Ciclística Internacional (UCI) autorizou, pela primeira 

vez, fora de etapas de Copa Mundo a realização do Eliminator, provando o 

prestígio e alto grau de comprometimento do evento em buscar o que há 

de melhor no mountain bike mundial para os bikers brasileiros. 

Para não esquecer

18 e 19 de agostoGRANDE
FINAL XCP -  Formato Maratona (31) 3731.2077

Congonhas, MG

Detalhe da largada do Sprint Eliminator. Momentos de 
pura adrenalina na “Fórmula 1 do MTB”.


