
 

 

 

 

 

INFORMATIVO PITANGA XCM 

- ATENÇÃO É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA NA ARENA DO EVENTO, 

RETIRADA DE PLACAS, ETC; 

 

- NÃO ESTAMOS MAIS REALIZANDO TRANSFERÊNCIA, NEM ALTERAÇÕES 

DE INSCRIÇÕES; 

 

- NÃO É PERMITIDO O ATLETA CORRER COM A INSCRIÇÃO DE OUTRO 

ATLETA, CASO ISSO OCORRA O ATLETA SERÁ DESCLASSIFICADO; 

 

DOWNLOAD GPX: CLIQUE AQUI 

LISTA DE INSCRITOS: CLIQUE AQUI 

 

ENTREGA DE PLACAS: 
 

O KIT É COMPOSTO DE: 
01 PLACA; 

03 LACRES; 
01 ADESIVO INFORMATIVO (APOIO, QUILOMETRAGEM) 

 
LOCAL DE RETIRADA: LEFIETS BIKE STORE - Av. Sen. Salgado Filho, 3002 - 

Candelária, Natal – RN 
 

HORÁRIOS: 
22 a 24.09 – 9h às 18h 

25.09 – 8h às 12h 
 
 

OBS: Atletas de NATAL, MACAÍBA, PARNAMIRIM, EXTREMOZ, SÃO GONÇALO, 
SÃO JOSÉ DE MIPIBU, NÍSIA FLORESTA devem realizar a retirada de placas 

obrigatoriamente na LEFIETS. 
 

OBS 2: Atletas das demais cidades a entrega será no domingo de 6h30 às 7h30 da 
manhã. 

 

https://encurtador.com.br/fkHJ6
https://drive.google.com/file/d/1AAiY6mKpEVavr0JV1dbitMcMbp6hOV5e/view?usp=sharing


LARGADA 8 HORAS: 

 

LARGADA – 8 HORAS: A largada será realizada por categoria, intervalo de 2 minutos entre as 

categorias ou blocos. 

8h - ELITE 

8h02 - MASTER A 

8h04 - MASTER B 

8h06 - SUB30 

8h08 – MASTER C / OPEN A / FEMININA A / FEMININA B (BLOCO) 

8h10- OPEN B 

8h12 – TURISMO 

 

 

PONTO DE CORTE NO PERCURSO: 4h30 DE PROVA 

HIDRATAÇÃO: 
 
APOIO 01: 14km – ((Jarra de água, caso queira abastecer deve parar para a 
organização encher sua squeeze). (ÁGUA E GELO). 
 
APOIO 02: 30km (Jarra de água, caso queira abastecer deve parar para a 
organização encher sua squeeze). (ÁGUA E GELO). 
 

Os atletas que quiserem colocar a sua equipe para fazer o seu abastecimento no local de apoio 

somente nesses locais é permitido. 

Não é permitido apoio, abastecimento de atletas fora dos locais de apoio da organização, somente no 

local de apoio. 

LIXO: 
 

É proibido o descarte de lixo ao longo do percurso, o atleta deve guardar o seu lixo no bolso e fazer o 

descarte ao término da prova. Participantes que forem flagrados jogando lixo ao longo do percurso, 

serão punidos com acréscimo de 30m ao seu tempo final. 

 

COMO CHEGAR: 

SAINDO DE NATAL: 
 
Quando estiver chegando em Pitanga da Estrada/PB, vai passar da passarela da cidade faça o 
retorno, como se fosse voltar para Natal. Após realizar o retorno, novamente vai passar pela 
passarela, quando tiver passado da passarela vai começar a subir, deve ficar atento que logo depois 
vai ter uma entrada de barro a direita, com umas mangueiras, com placa de sinalização verde 
grande da BR. Quando vir essa entrada de barro a direita deve entrar à direita e seguir em frente. 
Após o término da subida de barro pegar a esquerda e em seguida a direita e seguir em frente. 
OBS: A subida é inclinada e com as chuvas tem algumas erosões é recomendado embalado, mas 
com cuidado que é em curva a subida. 
 

LINK DE TRAJETO: https://goo.gl/BLBgCN 

 

 

https://goo.gl/BLBgCN


SAINDO DE JOÃO PESSOA: 
 
Quando estiver chegando em PITANGA DA ESTRADA, vai começar uma longa descida, após a 
descida vai ter uma passarela, deve passar por baixo da passarela, quando tiver passado da 
passarela vai começar a subir, deve ficar atento que logo depois vai ter uma entrada de barro a 
direita, com umas mangueiras, com placa de sinalização da BR. Quando vir essa entrada de barro a 
direita deve entrar à direita e seguir em frente. Após o término da subida de barro pegar a esquerda 
e em seguida a direita e seguir em frente. 
OBS: A subida é inclinada e com as chuvas tem algumas erosões é recomendado embalado, mas 
com cuidado que é em curva a subida. 
 
 

LINK DE TRAJETO: https://goo.gl/dYgHa1 
 
 

CAFÉ DA MANHÃ: 
 
Em PITANGA DA ESTRADA não tem restaurante para café da manhã, PORÉM tem 2 
POSTOS DE GASOLINA com excelente café da manhã. 
 
- POSTO SETTA (SENTIDO NATAL – JOÃO PESSOA, DEPOIS DO POSTO FISCAL 
DA PARAÍBA, JÁ NO ESTADO DA PB, DISTANTE 5km DO LOCAL DA PROVA, 
estrutura completa de banheiros e café da manhã 
 
- POSTO SETTA (SENTIDO JOÃO PESSOA – NATAL), depois da lombada eletrônica 
de camaratuba, ao término de uma longa subida, o posto fica DISTANTE 4km DO 
LOCAL DA PROVA, estrutura completa de banheiros e café da manhã. 
 

PREMIAÇÃO 

 

HORÁRIO DE PREMIAÇÃO: 

- CHEGANDO OS 5 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA SERÁ REALIZADA A 

PREMIAÇÃO.. 

TROFÉU: 1º ao 5º lugar de cada categoria. 

 

OBS: OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA, TÊNIS OU SAPATILHA NA CERIMÔNIA 

DE PREMIAÇÃO. 

 

https://goo.gl/dYgHa1

