9º Edição do Caí da Bike estará como sempre, pra quem gosta de MTB de Verdade!
Este ano com uma NOVIDADE, a pedidos teremos competitivo, CADABIKE RACE.
A Prova será o mesmo trajeto do nosso Passeio Longo, como sempre com muitas trilhas trazendo o mais puro
MTB, como nossa arte do evento lembra, o DNA do MTB
A prova será cronometrada com as seguintes categorias:
Masculino
-Elite (critério técnico)
-Sub20 (14 a 19 anos)
-Sub30 (20 a 29 anos)
-Master A1 (30 a 34 anos)
-Master A2 (35 a 39 anos)
-Master B (40 a 49 anos)
-Master C (50 em diante)
Feminino
-Elite (critério técnico)
-Sub30 (18 a 29 anos)
-Master 30+ (30 anos em diante)
O evento terá 3 trajetos, Curto, Médio e (Longo/Prova)!
Lembrando que é Mountain bike, não tem trajeto "fácil", mas o visual e a natureza compensam o esforço, e a
prova é só no trajeto Longo!
Curto - 29 km - 480m de elevação - POUCAS Trilhas, pedalada com algumas subidas, estradas de roça (1
trilha single track opcional)!
Medio - 39 km - 700m de elevação - ALGUMAS Trilhas, pedalada pra quem ja está a um tempo andando e
quer um desafio diferente!
(PROVA ou PASSEIO)
Longo - 55 km - 1150m de elevação - MUITAS Trilhas, pedalada "exigente", com varias partes técnicas e de
single track, "pedal curtição", recomendado para quem ja tem alguma experiência em trilhas!
Data: 20 de Outubro de 2019 com Largada as 09:00
Local: Parque centenário de São Sebastião do Caí

ESTRUTURA DO EVENTO
- Café com Cuca e Frutas
- Placa para bike;
- Pontos de Hidratação;
- Frutas;
- Carros de apoio;
- Percurso sinalizado com placas, fitas e cal (BEM DEMARCADO) ;
- Estacionamento;
- Estrutura para as famílias (Playground kids);
- Local para Banho;
- Medalha (antecipadas)
- Camiseta casual (antecipadas);

PREMIAÇÃO PROVA:
-Medalha -Troféu ( 1º a 5º) -Camisa de Campeão para 1º de todas as categorias.
Valor da inscrição ;
Prova : R$90,00
Passeio Antecipadas: R$ 50,00
Inscrições Passeio na hora R$ 60,00 (medalha de participação conforme disponibilidade, sem direito a
camiseta)
Obs.: Inscrições pelo Sprinta (Boleto ou Cartão) com taxas!
ou no nosso site por deposito sem taxas! http://www.caidabike.com.br
Haverá sorteio de alguns Brindes antes da largada, cheguem cedo! ("somente retirada em mãos na hora do
sorteio")

