CiclismoBR - Pedalando lado a lado com você !!!

A COPA ALE PREMO INCONFIDENTES se aproxima e é garantia de adrenalina e emoção.
Em sua quarta edição, a competição já faz parte dos mais importantes eventos ciclísticos do
país, distribuindo pontos para os rankings estadual e nacional da modalidade.

Dividida em duas etapas, a prova será realizada no PESQUE PAGUE E POUSADA
CAMPESTRE, em Itabirito/MG. A primeira etapa será dia 10 de julho no formato Cross Country
e XC. A segunda acontecerá dia 25 de setembro, no formato Maratona Cross Country e XCP.
As inscrições para o evento estão abertas até o dia 07 de julho e podem ser feitas pelo site
www.webventure.com.br e pelas lojas credenciadas indicadas no site
www.copainconfidentes.com.br.
Em 2011, a prova está cheia de novidades. A competição conta com o apoio da SHIMANO,
que irá auxiliar os atletas que sofrerem problemas mecânicos. Outra novidade importante está
na premiação. A equipe vencedora receberá o Troféu CST de Equipes, nomeado pela LM
BIKE, nova parceira do evento. Medalhas e 15 pares de pneus CST COPPERHEADPRO
também serão distribuídos para a equipe campeã. Além da premiação por equipes, produtos
CST serão fornecidos a cada etapa na premiação.
E as mudanças não param por aí. Os competidores devem ficar atentos as alterações dos
horários da largada. Às 8 horas largarão as categorias da Copa Shimano / Tripp de Amadores
(Cadete, Expert, Veterano e Feminino), às 10 horas largam as categorias Sub 35/40, Sub
45/50, Sub 17/55, Over 55, Sub15/Feminino, Over 30 e Sub 13. Às 12h30 acontece a largada
das categorias Elite Masculino / Sub 23, Elite Feminino e Júnior. Na sequência a Sub 30.
A organização também deu uma força para atletas de outras cidades participarem este ano,
colocando à disposição dos competidores os serviços da agência de turismo TERRAZUL
VIAGENS (www.terrazulviagens.com.br), para reservas de hotéis e pousadas.
No quesito segurança, mais uma vez, a prova terá à disposição dos atletas participantes os
socorristas do Nerea, que estarão prontos para ajudar todos em caso de acidente. Para
conhecer mais o trabalho deles acesse www.nerea.com.br.
Então, não percam dia 10 de julho no PESQUE PAGUE E POUSADA CAMPESTRE em
Itabirito, a primeira etapa da COPA ALE/PREMO INCONFIDENTES e COPA SHIMANO/TRIPP
DE AMADORES. A Copa Inconfidentes tem patrocínio da ALE COMBUSTÍVEIS, PREMO
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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, TRIPP AVENTURA, SHIMANO, PROSHOCK,
CST PNEUS, LM BIKE e PREFEITURA DE ITABIRITO.
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