14ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD: Trabalho de equipe é fundamental
Quinta-feira, 08 SETEMBRO 2011 18:31

Trabalho de equipe e tática bem planejada. Estes são dois pontos importantes para as equipes
que disputarão da 14a edição da Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, uma das
principais competições do calendário nacional e que acontecerá no dia 11 de setembro. A Elite
masculino, que terá largada em Paranapiacaba, às 7h, percorrerá os sete municípios da região
e chegará em São Bernardo do Campo, após 112 km, na Avenida Aldino Pinotti. Ainda em São
Bernardo acontecerão todas as demais categorias, federadas e não federadas.

As disputas nas categorias Elite e Junior, masculino e feminino, contarão pontos para o ranking
da Confederação Brasileira de Ciclismo e ainda haverá a 6a etapa do ciclismo do 1o
Campeonato Estadual Escolar Olímpico. As inscrições foram encerradas nesta quinta-feira e a
organização deverá divulgar a lista de participantes nesta sexta-feira.
Reunindo as principais equipes do país na atualidade, a Volta do Grande ABCD reunirá muitas
feras da modalidade, o que garantirá elevado nível técnico. Para este ano, a briga deverá ser
mais uma vez acirrada e com definição no sprint final. Por isso, a marcação será um dos
pontos altos da prova, com as equipes buscando a melhor estratégia para a vitória. Este
trabalho das equipes e ciclistas é que torna o ciclismo tão interessante e emocionante.
O evento, organizado pela Federação Paulista de Ciclismo e pela MZ2 Eventos, com o apoio
da Pirelli, tradicional patrocinadora de uma das principais equipes de ciclismo nos anos 80 e
90, terá várias categorias em disputa. Elas são as seguintes: Federados - Elite Masc.
(Elite/Sub-23), Elite Fem. (Elite/Júnior), Júnior Masc. (1994 a 1993) e Open Speed Masc.
(Sub-30/Universitários); Federados e Não Federados - Open Juvenil Masc. (1998 a 1995 - 13 a
16 anos), Master A Masc. (1952 a 1961 - 50 a 59 anos), Master B Masc. (nasc. até 1951 - 60
anos acima) e Open Sênior Masc. (1962 a 1981 - 30 a 49 anos); Não Federados (amador
acima de 16 anos com o mínimo de 2 anos sem estar federado) - Speed Masc. e Mountain
Bike Masc.
Em paralelo acontecerá a disputa da sexta etapa de ciclismo do 1o Campeonato Estadual
Escolar Olímpico, com suas duas categorias: Mirim Masc./Fem. (12 a 14 anos) e Infantil
Masc./Fem.: (15 a 17 anos). O evento é uma realização do Governo do Estado de São Paulo,
com coordenação da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.
A programação oficial prevê a largada da Elite masculino às 8h para uma prova em linha de 78
km mais dez voltas no circuito de 3,4 km, totalizando 112 km. O local será a entrada principal
do distrito, com súmula entre 7h e 7h40. As demais largadas acontecerão na Avenida Aldino
Pinotti, em São Bernardo do Campo: 1ª Bateria - às 8h - Master A/B Masc.: 15 voltas: 51km
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(largam juntos, mas a classificação separada); Mirim Masc./Fem. (Escolar): 1 volta; Infantil
Masc./Fem.: (Escolar): 2 voltas; 2ª Bateria - aprox. às 10h10 - Júnior Masc.: 16 voltas: 54,4km;
Elite Fem.: 15 voltas: 51km; e Open Juvenil Masc.: 9 voltas: 30,6km; 3ª Bateria - aprox. às
11h30 - Open Speed Masc.: 18 voltas: 61,2km; e Speed Masc.: 10 voltas: 34km; 4ª Bateria aprox. às 13h - Open Sênior Masc.: 18 voltas: 61,2km; e Mountain Bike: 5 voltas: 12km.
A 14a Volta Ciclística do Internacional do Grande ABCD 2011 é uma realização da Federação
Paulista de Ciclismo, com organização da MZ2 Eventos e supervisão da Confederação
Brasileira de Ciclismo. O patrocínio é da Pirelli, com apoio da Policia Militar, Diário do Grande
ABC, Prefeitura da São Bernardo do Campo e Governo do Estado de São Paulo, através da
Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude.
Mais detalhes no site oficial, www.fpciclismo.org.br
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