RACE BOOK 2021 – versão 2 – DESLOCAMENTO DOS APOIOS
LOCAL
COMO IR DA LARGADA ATÉ O KM 15,5
EM ENTREMONTES.
O KM 15,5 é transição dos sextetos.
Os demais apoios das outras categorias
podem optar em entrar no acesso ao
km 29,5 sem precisar ir para o Km 15,5.

DESCRIÇÃO
Serão percorridos 23,5 km da largada até o km 15,5 da prova em Entremontes.
Os apoios sairão em comboio junto com o diretor da prova Pedro Paes após a largada.
1.No trajeto até Entremontes irão parar no km 42 da prova ( bifurcação que dá acesso ao km 47 )
para reconhecimento deste ponto.
2. Em seguida, irão parar no km 33,6 da prova ( entrada de Poço de Juazeiro ) para reconhecimento
deste ponto.
3. Continuando na estrada, irão parar na bifurcação que dá acesso ao km 29,5 ( Casa de Zé Tenório ).
4. Em seguida, descem até o km 15,5 da Prova em Entremontes.

COMO IR DO KM 15,5 ATÉ O KM 29,5
De Entremontes até o km 29,5 tem
9,5 km de distância.
O km 29,5 é ponto de Transição.
COMO IR DO KM 29,5 ATÉ O KM 33,6
O km 33,6 é ponto de transição
COMO IR DO KM 33,6 ATÉ O KM 42
Do km 33,6 até a bifurcação do km 42
são 6 km.
COMO IR DO KM 42 ATÉ O KM 47
O km 47 é ponto de transição
COMO IR DO KM 47 ATÉ O KM 56,5

1.Voltar pela mesma estrada que os levou até Entremontes até encontrar a bifurcação que dá acesso
ao km 29,5. Neste ponto terá um staff e uma faixa sinalizando a direção até o km 29,5.

1.Voltar pela mesma estrada que os levou até o km 29,5, chegar na bifurcação que passou
anteriormente, seguir a sinalização do staff e ir até o km 33,3 ( Entrada de Poço de Juazeiro )
localizado no estradão que passaram na ida.
Chegando no km 33,6 os apoios retornam pela estrada que vieram na ida, até a bifurcação no km 42
da prova, que dá acesso ao km 47.
Seguir pela estrada de terra até chegar na entrada da fazenda de Inácio no km 47.
1.Seguir voltando pela estrada que os levou até o km 47. Haverá um staff para orientar os apoios a
seguirem sempre em frente pelo SERROTE DO GRITO até alcançarem a AL 221.

Do km 47 até o km 56,5 tem 17 km.

COMO IR DO KM 56,5 ATÉ O KM 59
COMO IR DO KM 59 ATÉ O KM 62,7
Do km 59 até o 62,7 passando por
dentro da cidade de Olho D’Água do
casado tem 3,6 km de distância.
O km 62,7 é ponto de transição
COMO IR DO KM 62,7 ATÉ O KM 74,5
O km 74,5 é um ponto de transição na
VOLTA.
Esse ponto é a saída do bairro
Castanhas onde o corredor passou na
IDA.
COMO IR DO KM 74,5 ATÉ O KM 85,7
O km 85,7 é um ponto de transição.
COMO IR DO KM 85,7 ATÉ O KM 90

COMO IR DO KM 90 ATÉ A CHEGADA

2.Chegando na AL 221, seguem em direção ao município de Olho D’Água do Casado até chegarem na
cancela da Fazenda Capelinha. Neste ponto existe um staff e uma faixa sinalizando.
ATENÇÃO PARA OS APOIOS NÃO PASSAREM DIRETO NESTE PONTO.
Seguir pela AL 221 até a entrada do bairro castanhas.
1.Seguir pelas ruas de Olho D’Água do Casado, em direção à escola Amélia Martins, passando ao lado
da feira e pela prefeitura, até chegar ao acesso à Praia de Dulce ( pista nova toda asfaltada ).
2.Chegando na escola Amélia Martins, seguir pela pista de asfalto até encontrar um staff que os
informará a direção para chegarem no km 62,7.
1.Voltar do km 70 pela mesma estrada de asfalto, percorrer o mesmo trajeto dentro das ruas de Olho
D’Água do Casado até chegar novamente no mesmo ponto que passou na IDA ( saída do bairro
castanhas ).

1.Percorrer este trecho todo pela AL 221 até o primeiro posto de gasolina que fica do lado esquerdo
na entrada de Piranhas
1.Seguir pela AL 221 até e entrada do bairro Xingó, seguindo pela avenida principal, sempre em
frente pela pista do lado direito até chegar no hotel Natymar; dobrar à direita até chegar na cancela
que dá acesso ao condomínio Marina Residence.
2.Retornar pela pista asfáltica, passar pela frente do hotel Natymar; seguir em frente até o posto
fiscal que está desativado. Neste ponto o apoio reencontra o corredor.
1.Seguir do posto fiscal e voltar para o hotel Natymar e entrar novamente na avenida principal do
bairro Xingó retornando pela pista do lado oposto que passou na IDA até a saída do bairro Xingó na
AL 221.
2.Chegando na AL 221, dobrar à direita, passar em frente ao super mercado MIX, descer a ladeira,
passando pelo pórtico de largada, ir até o centro histórico, contornar a quadra até a Pousada
Lampião.

