Para comemorar os 129 anos da cidade de Mairiporã e 25 anos de TRIBO a TRIBO DO PEDAL
SELVAGEM em parceria com a Prefeitura de Mairiporâ e Cannondale / Caloi criou a

Grande Volta Mairipa Tribo Cannondale
Mais do que uma competição a GRANDE VOLTA é um convite ao convívio de atletas profissionais e
amadores.
Mais do que premiar a ideia é trazer amigos, famílias e ciclistas para o mesmo espaço e convívio.
Teremos dois dias de festa, com jogos culturais entre pais e filhos na estrutura trazida pela THULE DO
BRASIL, assim como shows e palestras, área de food truck e varias outras atividades.
A competição
Acontece nos dias 17 e 18 de março de 2018, sempre largando e chegando no estádio municipal de
Mairiporã.
Categoria Pró corre dias 17 e 18 num total de 129 km
Categoria Sport corre dia 18 num total de 49 km
Categoria Light corre dia 18 num total de 25 km
As inscrições estão limitadas a 600 atletas + 50 Vips.
A prefeitura de Mairipora é nossa principal parceira e disponibilizou
Ambulâncias
Banheiros químicos
Palco
Equipamento de som
O ginásio do município
Controles de Policia Militar, policia municipal e engenharia de trafego.
Todos os participantes recebem medalha de finisher.
Os cinco primeiros de cada categoria recebem troféu
O vencedore e vencedora da Pró recebem prêmio em dinheiro R$ 1000,00 cada
O rei e rainha da montanha recebem prêmio em dinheiro R$ 500,00 cada
O Kit atleta é composto de camisa de ciclismo, garrafinha e bolsa Bag.
A TRIBO DO PEDAL SELVAGEM
É um dos maiores e mais antigo clubes de MTB do Brasil e do mundo.
Fundado por Mazinho Bender, uma lenda viva no esporte e responsável pela iniciação do MTB no Brasil,
a TPS é reconhecida e respeitada por todos os praticantes do MTB.
Desde sua fundação estamos baseados na cidade de Mairiporã e contamos hoje com mais de 5000
participantes e sócios.
Todos os sábados domingos e feriados a TPS promove passeios
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Fabio Caldeo

55 11 97100.9292

Circuito do sábado dia 17/03/2018

Circuito do domingo dia 18/10/2017

Altimetria e pontos de cronometragem para rei e rainha da montanha.
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