1º Circuito Imbatível de Mountain Bike Pague Menos by Ravelli
No total serão R$ 50 mil em prêmios: 1º colocado na categoria elite masculino
levará R$ 20 mil

Nova Odessa, 18 de novembro de 2013 – Com objetivo de valorizar o
atleta e incentivar a conscientização ambiental da população, a Rede de
Supermercados Pague Menos irá realizar o 1º Circuito Imbatível de Mountain
Bike Pague Menos by Ravelli que terá como diferencial a maior premiação já
paga no Brasil para o segmento: R$ 50 mil, sendo que o vencedor da categoria
elite masculino levará sozinho R$ 20 mil.

A prova será realizada em 15 de dezembro, a partir das 8h, na Fazenda Santo
Ângelo, em Nova Odessa, localizada a 127 km de São Paulo capital. O evento,
que encerrará o calendário oficial brasileiro de provas de MTB em 2013, irá
oferecer uma estrutura para a participação de 800 atletas, subdivididos em 17
categorias, entre elite e amadores.
Todos receberão um Kit Imbatível composto por camiseta, squeezy e chip com
numeração. A cronometragem da prova será feita com chip, para agilizar a
apuração dos resultados. Todos que completarem a prova receberão medalhas
finisher.
A expectativa é atrair bikers amadores para experimentar o Cross Country Light
(pista fluida e de nível fácil) e também os profissionais, que irão competir na
pista desafiadora e técnica. Obstáculos de diferentes níveis serão criados em

todo o trajeto. O circuito será de aproximadamente 40km e 24km, para elite e
amadores, respectivamente. Vale ressaltar que cada volta tem 8km.
O local da prova foi escolhido por atender aos quesitos necessários para a
prática de mountain bike e também pelo fácil acesso, no Km 119 da Rodovia
Anhanguera. A fazenda contempla mais de 800 hectares de terra com mata
nativa e pequenos cursos d'água.
Organização
A organização desta prova é de responsabilidade de Márcio Ravelli, atleta de
MTB mais bem colocado nas competições mundiais e Olimpíadas, sendo 12
vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão sulamericano e uma vez
campeão panamericano.
Para que atletas amadores e profissionais participem do evento, obstáculos de
diferentes níveis serão criados em todo o trajeto com pedras próprias e pontes
de madeiras com inclinação.
Por ser um esporte que exige uma manutenção onerosa, a premiação oferecida
no 1º Circuito Imbatível de Mountain Bike Pague Menos by Ravelli pretende
incentivar a profissionalização do atleta, uma vez que hoje poucos conseguem
sobreviver apenas do MTB.
Estrutura
Para atender aos atletas e visitantes, a organização prepara uma mega
estrutura com Área Vip, DJ, palco, pódio, vestiários para atletas, ambulâncias,
degustação de produtos de patrocinadores, equipe médica, banheiros químicos,
bombeiros, amplo estacionamento, lava bike, Circuito Kids e o mínimo de dois
postos de hidratação estrategicamente instalados durante o percurso.

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes,
apoia o evento e será responsável pela sinalização de trânsito, disponibilizando
agentes para organizar o fluxo no tráfego no dia do evento. Além disso,
serviços médicos como aferição de pressão e testes de glicemia serão
realizados no local da prova.
Dicas do campeão
De acordo com Marcio Ravelli os atletas amadores não precisam ser experts no
assunto, pois a pista do 1º Circuito Imbatível de Mountain Bike Pague Menos by
Ravelli será desenhada para garantir a segurança de todos. Para participar
basta apenas estar com o condicionamento físico em dia e utilizar os
equipamentos para pedalar durante uma hora e meia: bike, luva e capacete.
“Claro que a hidratação também é fundamental, pois a época da data da prova
promete ser bem quente”, disse Ravelli.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 17
lojas, um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição
instalados nas cidades de Americana, Boituva, Campinas, Hortolândia,
Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Tietê. Com
aproximadamente 4 mil colaboradores, a empresa segue em constante
expansão e, em breve, terá novas lojas na cidades de Piracicaba, Arthur
Nogueira e Hortolândia, sendo esta última um projeto inovador e arrojado da
empresa será inaugurado em breve. O objetivo é sempre trazer novidades aos
clientes, priorizando o bom atendimento e oferecendo preço justo.
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