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Contemplar a natureza e incentivar o espírito aventureiro. Esse é o lema do Ibitipoca 

Trip Trail (IBTT), mas nós vamos mais além. Somos um Festival de Esportes Outdoor 

que cultiva a vida saudável; prática esportiva; conscientização ecológica e o esporte 

ao ar livre.

  Com essas características, o evento não poderia ter um cenário mais apropriado, 

a bela Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, localizado na Zona da Mata 

mineira. Um local paradisíaco e aconchegante, que é perfeito para a combinação 

esporte e natureza.  

Em 2015 teremos mais de 600 atletas celebrando conosco, além de uma nova 

modalidade: a corrida. A prática esportiva que vem crescendo a cada ano, agora 

também faz parte do Ibitipoca Trip Trail. Os runners vão participar de uma charmosa 

corrida noturna de 7 km, a IBTT Night Run, com direito a largada de dentro do Parque 

Estadual.

Já os mountain bikers voltam à competição com três opções de rotas - Grand Turismo, 

Rota do Lobo e Rota do Macaco, com provas de 20 km, 35 km e 50 km, respectivamente, 

no IBTT MTB Challenger. Neste ano, os bikers vão enfrentar novos desafios e trilhas que 

vão exigir resistência, superação e muita sede de aventura dos competidores.

Com nossas metas bem definidas, a organização do Ibitipoca Trip Trail agradece 

novamente o sucesso da edição anterior e, desde já, afirmamos que trabalhamos 

muito para realizarmos um bom evento para vocês,  atletas, parceiros e amigos, que 

toparam enfrentar essa aventura com a gente! 

Boa prova a todos!
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Carlos R. Zanini
Organizador
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O Hotel  AlphaVille Chalés  reserva ao hóspede 

comodidade, conforto, uma ótima infraestrutra em 

suas 26 acomodações e 10 suítes, muito contato 

com a natureza, e ainda conta com uma ótima 

localização, cerca de 1,5km do arraial e 4,5km do 

Parque Estadual de Ibitipoca.

Além disso, o cliente pode desfrutar de muito lazer, 

com várias opções que o hotel oferece, como uma 

piscina externa coberta e aquecida, sala de jogos, 

quadras, ofurô, hidromassagem, pesca, playground, 

entre outras, são muitas atrações para agradar 

todo tipo de hóspedes, desde os que buscam 

tranquilidade, aos os que curtem uma agitação na 

dose certa. 

Quanto à culinária, no AlphaVille Chalés as iguarias 

mineiras não ficam de fora. No cardápio há quitutes, 

porções e pratos feitos com muito carinho e 

habilidade, com uma pitada extra do famoso tempero 

mineiro que transformou a comida da região em 

queridinha dos visitantes.

Com tanto profissionalismo, dedicação e 

competência, temos orgulho em confirmar a parceira 

pelo segundo ano consecutivo com o AlphaVille 

Chalés, hotel oficial do Ibitipoca Trip Trail.

HOTEL

+55 32 3281-8102
+55 32 8405-9278
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- Atenção a programação oficial do evento, a organização 

do Ibitipoca Trip Trail (IBTT) será rigorosamente 

intransigente na obediência do presente regulamento 

por todos os participantes e de nenhuma forma permitirá 

qualquer conduta antidesportiva.

 - O IBTT preza pela consciência ambiental. 

É expressamente proibido jogar lixo nas trilhas.

- A cada competidor será fornecido um número que 

deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou 

alterações, durante toda a realização da prova, sendo 

passíveis de desclassificação os participantes que não 

cumprirem este artigo.

- Somente serão aceitos recursos por escrito e 

individuais.

• SINALIZAÇÃO DE PERCURSO:
- Os percursos serão sinalizados e demarcados com 
cal, fitas, placas e, quando necessário, contarão com 
pessoas de apoio ao longo do trajeto.

• KITS:
- Não deixe para pegar o kit em cima da hora. Os horários 
de largada não vão sofrer alterações mesmo que algum 
atleta não tenha retirado o seu kit.

- Não é possível retirar kits para terceiros no dia da prova.

- Não serão entregues kits após o evento. O participante 
que não retirar o seu kit na data e horários estipulados 
perde o direito ao mesmo.

Entrega dos Kits:

MTB:
Local: Alpha Vile Chalés
Datas:
28/8 de 18 às 21h
29/8 de 08 às 09h / 12 às 18h
30/8 de 08 às 09:45
Doação de 01 kg de alimento não perecível (não obrigatório)

Night Run:
Local: Alpha Vile Chalés
Data:
29/8 de 12 às 18h
Doação de 01 kg de alimento não perecível (não obrigatório)

• IBTT NIGHT RUN ( 7 km)
- Os resultados oficiais da IBTT Night Run 
serão informados através dos sites das 
empresas organizadoras, no prazo de 48 horas 
após o término da corrida.

 - O percurso poderá ter ausência de iluminação ao 
longo ou em sua totalidade, sendo necessário o uso 
de equipamento de iluminação individual pelo atleta. É 
recomendado que o competidor tenha pilhas extras para 
o seu equipamento.

- Os trechos percorridos não serão fechados ao trânsito 
de veículos, portanto recomenda-se que o atleta utilize 
sempre à direita como referência, e fique atento às 
sinalizações.

- Em caso de desistência, o participante deverá entregar 

seu chip no posto de devolução de chips na chegada.

 • IBTT MTB CHALLENGER
    (20km, 35km e 50km)

- Poderão participar da corrida atletas profissionais e 
amadores, federados ou não.

- É obrigatório que o ciclista utilize o capacete de 
segurança e use uma camisa de bike durante todo o 

percurso.

- É obrigatório que o competidor utilize uma bicicleta de 

modelo mountain bike, independente da marca.
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28/08 (sexta-feira) 
18h - Abertura da secretaria do evento e entrega dos kits para as provas de MTB.

20h - Congresso Técnico Rota do Macaco. 

21h - Encerramento das atividades.

 

29/08 (sábado) 
 8h - Abertura da Secretaria do evento. 

     - Entrega dos kits para os inscritos nas provas de MTB de sábado e domingo.

08h30 - Abertura da ARENA IBTT.      

09h – LARGADA ROTA DO MACACO

10h30m – LARGADA GRAND TURISMO

12h - Abertura da secretaria ESPECIAL da PROVA NIGHT RUN e entregas de kits

         - Entrega dos Kits MTB do dia 30/8

14h - Término das provas de MTB do dia 29/8

15h - Premiação do primeiro dia do MTB Challenger

18h30- LARGADA NIGHT RUN (Parque Estadual)

18h45- Congresso Técnico Rota do Lobo

20h - Premiação da IBTT Night Run

22h - Encerramento das atividades

23h -  Fechamento da ARENA IBTT

30/08 (domingo)
08h - Abertura da secretaria.

         - Entrega dos Kits MTB do dia 30/8

08h30 - Abertura da ARENA IBTT

10h - LARGADA ROTA DO LOBO

 15h - Premiação do dia e geral

          Festa de encerramento

PROGRAMAÇÃO
(sujeito a alterações sem aviso prévio)

** As largadas 

e chegadas das 

provas de MTB serão 

realizadas no Hotel 

AlphaVille Chalés, hotel 

oficial da competição.
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BÁSICO:
- 01 Inscrição
- 01 Camisa Night Run
- 01 Medalha IBBT Night Run
- Numerais
- 01 Sacola Move it
 - 01 Squeeze Move it
 - 01 Par de Meias Move It
 - 01 Lanterna de Cabeça
 -  Light Stick

VIP: 
- 01 Inscrição
- 01 Camisa Night Run
- Camisa Básica
- 01 Medalha IBBT Night Run
- Numerais
- 01 Sacola Move it
- 01 Squeeze Move it
- 01 Par de Meias Move It
- 01 Lanterna de Cabeça
- Light Stick

PREMIUM:
- 01 Inscrição
- 01 Camisa Night Run
- 01 Camisa Básica
- 01 Blusa IBTT
- Medalha
- Numerais
- 01 Sacola Move It
- 01 Squeeze Move IT
- 01 Par de Meias Move IT
- 01 Lanterna de Cabeça
- 01 Kit Light Sticks
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BÁSICO
- Inscrições para 01 ou 02 dias
- Medalha
- Numerais
- Squeeze

COMPETIDOR 01 
- Inscrição para 01 dia
- Medalha
- Numerais
- Squeeze
- Camiseta Básica 

COMPETIDOR 02 
- Inscrição para os 02 dias
- Medalha
- Numerais
- Squeeze
- Camiseta Básica

ADVENTURE
- Inscrições para os 02 dias
- Medalha
- Numerais
- Squeeze
- Camisa Básica
- Camisa Ciclista

FULL RACE
- Inscrições para os 02 dias
- Medalha
- Numerais
- Squeeze
- Camisa Básica
- Camisa Ciclista
- Casaco Corta Vento 

PLUS 1
Inscrição para 01 dia.
- Medalha
- Numerais
- Squeeze
- Camiseta Básica

PLUS 2
- Inscrições para os 02 dias
- Medalha
- Numerais
- Squeeze
- Camisa Ciclista
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IBTT NIGHT RUN
Não haverá premiação em dinheiro para nenhuma categoria ou faixa etária. 

Os cinco primeiros colocados de cada faixa na Night Run irão receber 

medalha ou troféu.  O campeão e vice-campeão na classificação geral 

feminino e masculino serão premiados com um troféu. Além disso, todos 

os competidores que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas 

SURVIVOR. A premiação da IBTT Night Run será realizada às 20h, no Hotel 

AlphaVille Chalés, onde estará montada toda a estrutura de pódio.

MTB CHALLENGER
Serão premiados com troféu ou medalhas os cinco primeiros colocados 

de cada categoria por etapa, e também, os dez primeiros (masculino e 

feminino) no geral por etapa. Os participantes do Grand Turismo,prova de 

caráter não competitivo, vão receber somente a medalha de participação. 

Todos os participantes que concluírem a prova serão premiados com 

medalhas SURVIVOR. Não haverá premiação em dinheiro. Confira abaixo o 

horário de premiação de cada prova do MTB Challenger: 

Sábado (29/08):

15h - Premiação do primeiro dia do MTB Challenger

Domingo (30/08):

15h - Premiação do dia e geral do Ibitipoca Trip Trail – MTB Challenger

PREMIAÇÕES
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O Ibitipoca Trip Trail (IBTT) chega a sua segunda edição em 2015. Para este ano a 

organização preparou um jeito de homenagear os atletas vencedores do IBTT em 2014, 

Roberta Stopa e Robson Aloisio, o Robinho. Multicampeões, eles inspiram muitos outros 

atletas pela garra, foco e a dedicação ao Mountain Bike.  Confira o bate papo a seguir com 

essas duas feras do MTB.

HALL
DOS
CAMPEÕES



Nome completo: Roberta Kelly Stopa

Data de nascimento: 19/01/1980

Idade: 35 anos

Altura: 1,63m

Nasceu em: Juiz de Fora

Vive em: Juiz de Fora

Início de carreira como atleta: 1994

Maior sonho: Olimpíadas

Competições mais importantes que já participou: 
Meu primeiro mundial em 1997.

Com 21 anos de carreira - vários pódios e troféus 

conquistados - Roberta Stopa é destaque do 

mountain bike (MTB) e referência em todo o território 

nacional. Em sua rotina extremamente disciplinada, 

a atleta cumpre os treinos diariamente sempre em 

busca de um novo desafio. 

IBTT - Quais outras modalidades esportivas te 

despertam interesse?

Roberta: Vôlei e handebol, pois pratiquei muito na 

escola.

 IBTT - O que mais te encanta e satisfaz em sua rotina 

como atleta profissional?

Roberta: Acordar todos os dias treinar, descansar 

e no final de tudo ver minha planilha de treinos 

preenchida, meu dever cumprido.

IBTT - O que motivou o seu direcionamento para o 

mountain bike? 

Roberta: O contato com a natureza, o ir e vir com 

liberdade e a superação de transpor qualquer 

obstáculo apenas com uma bike. 

IBTT - Nos últimos anos houve um aumento 

significativo do público feminino nas provas de 

ciclismo. Para você, quais são os fatores que 

motivaram esse crescimento? 

Roberta: Quando comecei competia com três no 

máximo cinco mulheres no Brasil, não havia divisão 

de categorias, sou Elite desde que era Júnior. Acredito 

que o crescimento na modalidade seja devido a 

alguns fatores como a divisão de categorias, provas 

criadas com percursos reduzidos, bem estar, lazer, 

superação. São muitos os motivos, mas confesso 

que o mais importante deles seja realmente a 

superação.

ROBERTA 
STOPA
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IBTT - A mulher ainda sofre preconceito na 

modalidade?

Roberta: Depende do tipo de preconceito, pelo 

motivo do ciclismo ter sido muito tempo considerado 

um esporte masculino, não mais, mas em relação à 

premiação com certeza ainda temos muito que lutar. 

IBTT - O que você considera fundamental para ser 

uma profissional de destaque?

Roberta: É preciso muita dedicação, disciplina, 

determinação e o principal: amor.

IBTT – Quais as suas expectativas para o Ibitipoca 

Tril Trail (IBTT)?

Roberta: O Ibitipoca Trip Trail é um evento que veio 

para ficar, pois a região tem um terreno e topografia 

exigentes que são propícios a prática do mountain 

bike. Por isso, o atleta que completar a prova nos 

dois dias já pode se considerar um campeão. Espero 

repetir o feito de 2014 em que terminei as duas 

etapas em primeiro lugar e levei o título pra casa.

Alguns títulos: X Terra- XCM (2013 e 2014); 

Campeonato Brasileiro de XCM(2006 e 2012); 

Campeonato Brasileiro de XCO (2012); Copa 

Internacional – XCO (2011); Marathon Cup - 

XCM(2009,2010, 2011 e 2014).

A atleta é patrocinada por: X- Fusion;Damatta; Cly 

Componentes/ Brou Team

ROBERTA STOPA
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Nome completo: Robson Aloisio Alfredo Silva

Data de nascimento: 12/08/1972

Idade: 43 anos

Altura: 1,75m

Nasceu em: Juiz de Fora

Vive em: Juiz de Fora

Início de carreira como atleta: 1989

Maior sonho: Meu maior sonho no momento é 

conseguir um pódio entre os três melhores no 

Mundial de MTB XCO. 

Competições mais importantes que já participou: 
Copa Internacional (na qual já fui campeão diversas 

vezes e sou vice-líder nesta temporada), os 

Campeonatos Pan- americanos nos quais possuo 

medalhas de ouro 2014, prata 2006 e bronze em 2002, 

e os Mundiais (no qual conquistei respectivamente, 

6º, 8º, 4º e 7º lugar entre 2009 e 2012).

Robson Aloisio, mais conhecido no mundo do 

pedal como Robinho, pratica mountain bike (MTB) a 

mais de 25 anos, conquistando títulos e superando 

obstáculos das trilhas e da vida – como um infarto 

sofrido há alguns anos. Com seus dias dedicados 

às pedaladas, o atleta e personal trainer divide sua 

rotina em treinar e compartilhar o que sabe do mundo 

sobre duas rodas.

ROBINHO
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IBTT - Você gostava de bike desde criança?

Robinho: Adquiri gosto com meu avô, que embora 

ciclista em sua juventude, me ensinava a limpar e 

trocar câmaras de ar nas bicicletas. Demorei um pouco 

a aprender andar sem rodinhas, algo conseguido 

apenas aos sete anos e não parei mais. [...] Aos 15 

anos, as pedaladas com os amigos e o desbravar 

de novos horizontes me tornaram compulsivo em 

pedalar, estrear nas competições, conviver com os 

melhores atletas, conquistar patrocinadores. Tudo 

isso me manteve no esporte até os dias atuais.

IBTT - Como foi o início da sua carreira como atleta? 

Robinho: Logo que o esporte chegou ao Brasil passei 

a ter como referência os atletas Miguel Giovannini 

e Thiago Machado dos Santos (in memorian). 

Curioso pelas competições passei a acompanhar 

o Circuito Carioca de MTB em sua 4ª etapa em 

Araras-RJ. Na época existia grande ascensão do 

esporte, competições em São Paulo já aglomeravam 

centenas de atletas e o cenário de patrocínio era 

favorável. Em minha quarta competição, venci pela 

primeira vez, a prova era de nível nacional “Troféu 

Caloi-MTV” em Campos do Jordão(SP). Empolgado 

pelos resultados não parei mais de colocar o esporte 

como direcionador de minhas ações pela vida.

 

IBTT - Por que o mountain bike?

Robinho: Porque é nele que eu me destaquei, 

tornei-me um garoto autoconfiante, enxerguei a 

possibilidade de ir mais longe e principalmente 

porque me levava (e leva) onde só com minha bike 

eu poderia (posso) ir.

IBTT - Há cinco anos você sofreu um infarto por 

causa de uma doença genética, você achou que 

poderia não voltar a praticar o esporte? 

Robinho: Certamente ao tomar ciência do problema 

a ser enfrentado; a cirurgia para colocação de um 

stent e desobstrução das artérias por sucção, ficava 

pensando se conseguiria viver normalmente. Logo 

percebi que para viver como cidadão comum não 

teria problema. Um mês depois [da cirurgia] arrisquei 

um rolé de bike. Passado mais um mês participei 

do Iron Biker 2010 (com um reflexivo 5º lugar no 

segundo dia). Nesse momento notei ser possível 

retomar as competições. Mais dois anos e meio de 

muito esforço e desempenhos razoáveis comecei a 

sentir minha energia aumentar. E em 2012 voltei a 

vencer em competições nacionais.

 IBTT - Como é sua rotina de prova? E como são 

seus treinos? 

Robinho: Além de atleta sou treinador de atletas e 

personal trainer, trabalho com diversos grupos de 

pedaladas; iniciantes e avançados, crianças e idosos, 

atletas e sedentários. Reservo alguns dias para o meu 
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próprio treinamento, sempre na chamada “quarta 

brutal”, que é adequada aos atletas mais preparados 

e experientes, e também aos domingos, quando 

não compito. Também não podem faltar atividades 

paralelas de reabilitação física e musculação. 

IBTT - O que você considera fundamental para ser 

um profissional de destaque?

Robinho: O MTB no Brasil possui até certo respeito 

em relação a tantas outras modalidades esportivas 

que não são devidamente valorizadas pela “Pátria 

Educadora”. Porém, nesse país, só os obstinados, 

os “raros” que se aventuram por aí com suas 

bikes. Formar atletas de alto rendimento, campeões 

nacionais e motivar iniciantes são tarefas complexas. 

O mercado existe, é grande e promissor, e os 

campeões têm sim patrocínios. O caminho é longo, 

mas é bem legal.

IBTT - Em relação ao Ibitipoca Trip Trail, o que você 

pode dizer sobre a prova?

Robinho: O Ibitipoca Trip Trail é uma prova diferente 

das demais, ela tem um conteúdo de vivência de 

aventura. Muitos só querem percorrer as trilhas 

e concluir o objetivo, as vitórias são pessoais. Em 

2014 venci a primeira edição e foi bem dura. Para 

aqueles pilotos que vem para vencer, é preciso muita 

atenção na quilometragem, altimetria, alimentação, 

ritmo, habilidade, o IBTT é uma prova de MTB raiz, é 

para ficar na memória. 

Alguns títulos: Hexacampeão Brasileiro de Mountain 

Bike Cross Country (2002,2004,2006, 2009, 2013 e 

2014); Campeão Pan americano (2014); Campeão 

Atacama Challenger (2015).

Atleta patrocinado por: Audax Bike Team; Guma 

Construtora; Mister Tugas; Açotel- ERT- Move It
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Por: Moveit Sports

Fotos: Angelo Savastano e Zaqueu Coelho

Se você é um amante da natureza, aprecia belas 
paisagens, curte fazer trilhas e dar um mergulho 
em cachoeiras, mas ainda não subiu a serra de 

Ibitipoca, não sabe o que está perdendo.



Localizada na Zona da Mata mineira, 

há aproximadamente 320 km de Belo 

Horizonte e há 270 km do Rio de 

Janeiro, Conceição do Ibitipoca, distrito 

de Lima Duarte, reserva ao turista muita 

beleza natural, comodidade e uma 

hospitalidade para não botar defeito.  

Com características típicas de uma cidade 

mineira do interior, que vão desde ruas de pedras, 

igrejas centenárias, casas simples e com muitas 

histórias, um arraial com pousadas par todos os 

estilos, restaurantes para todos os gostos, lojas de 

artesanatos e de comidas típicas - vale uma dica, 

experimente o pão de canela – até barzinhos rústicos 

acompanhados sempre de uma boa música, que são 

as grandes atrações quando chega à noite.

Sob a luz do dia vale a pena calçar o tênis e explorar 

o belo cenário que Ibitipoca oferece. O lugar abriga 

uma fauna riquíssima, com presença de animais 

ameaçados de extinção como o lobo guará, macacos 

sagui, entre outros. Quanto à flora, os visitantes 

poderão encontrar espécies raras e uma grande 

extensão de vegetação preservada, sobretudo no 

Parque Estadual da cidade, o pólo de visitas da vila.

O parque 
O Parque Estadual de Ibitipoca foi eleito o 3º melhor 

parque da América Latina, em pesquisa realizada por 

turistas através de um site de viagens que avalia a 

opinião dos visitantes. Com 1488 hectares, o local 

tem belos mirantes, piscinas naturais, grutas, picos, 

trilhas íngremes e muitas cachoeiras. 
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O lugar é uma área de preservação e por isso tem 
um número limitado de vistas por dia, atualmente 
é permitida a entrada de 300 pessoas por dia nos 
dias úteis e 800 pessoas aos sábados, domingos e 
feriados. Para entrar é cobrado R$10,00; valor que 
sofre alterações nos finais de semana e feriados. Há 
também possibilidade de fazer um camping no local, 
mas é necessário agendamento prévio. 

No ponto de informações que fica na entrada, o 
visitante pode pegar dicas dos trajetos, mapas e 
conhecer os circuitos disponíveis. Para quem gosta 
de explorar as trilhas, são três opções de circuitos 
que reservam cenários exuberantes e cachoeiras 
com quedas de até 20 metros. O percurso mais 
longo, o que leva à Janela do Céu, exige uma 

caminhada de aproximadamente três horas só de ida, 
com direito a subidas íngremes, obstáculos naturais, 
mas que vale cada passo até o destino final. Já para 
quem não gosta de caminhadas longas, próximos a 
portaria existem belíssimo lugares, como o Lago dos 
Espelhos e a Prainha. 

Com tantas qualidades, Conceição do Ibitipoca atrai 
cada vez mais os turistas, que vão desde admiradores 
do friozinho da Serra, de uma boa música, aos 
esportistas com sede de aventura, demonstrando 
que a vila não pode ficar de fora do calendário de 

eventos da região.

Para mais informações sobre o Parque Estadual de 

Ibitipoca, acesse: www.ibitipoca.tur.br
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Aquecimento e Alongamento: 
O aquecimento é primordial antes das largadas, 

principalmente nas épocas mais frias. Os 

alongamentos eu deixo para pós prova, depois, é 

claro, de um desaquecimento com a bike. Sobre a 

vestimenta, as regras não deixam largar de pernito e 

manguito, então aconselho largar com uma segunda 

pele por baixo da camisa de corrida.

Treinamento ao longo da 
semana: Costumo chamar a semana da 

corrida de semana do polimento onde não tem mais 

o que fazer, pois o que tinha que treinar já foi feito, 

agora é apenas esquentar as pernas para encarar 

o desafio. Uma boa dica, um giro no dia antes da 

corrida é sempre bem vindo, desde que faço em 

baixa intensidade.

Alimentação e hidratação: Elas 

serão seu combustível para fazer uma boa prova. 

Esteja bem treinado e lembre-se dessas valiosas 

dicas: -Hidratação (500 a 700 ml de água por hora); 

-Alimentação (ingerir 40 a 60 gramas de 

carboidratos por hora); Prefira roupas levas e use 

protetor solar.

Manutenção da bike: Provas de 

longa distância com mais de um dia de duração, o 

atleta é responsável pelo seu equipamento, então 

cuide bem dele, limpar a relação de um dia para o 

outro, levar chave de corrente, remendo de corrente 

(Powerlink), gás CO2, bomba de mão, câmara de ar.

Competidores iniciantes e 
de nível moderado: Se hidratem e 

alimentem bem, não deixem de aquecer e divirta-se, 

curtem as paisagens que são lindas.

Rota com alto nível técnico: 

Sou a favor de manter um ritmo, se forçar demais 

no início pode faltar para o final e a região não 

permite erros, a topografia é bem exigente com 

descidas e subidas íngremes sem contar as partes 

técnicas.  Respeite seu corpo, ele é o melhor alerta.

Pós prova: Nos primeiros trinta minutos o 

atleta deve ingerir água, frutas, bebidas isotônicas, bolo 

e mini- sanduíche. No almoço, equilibre uma refeição 

com carboidratos e proteínas.  Evite bebida alcoólica, 

pois elas dificultam a hidratação e a recuperação 

muscular. No mais, uma boa prova a todos. 

MTB CHALLENGER
DICAS COM
ROBERTA STOPA
E ROBINHO

Por: Roberta Stopa
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Os bikers que pretendem encarar o Ibitipoca 

trip Trail em sua totalidade terão pela frente no 

sábado a “Rota do Macaco”, um percurso longo e 

demorado, as subidas e trilhas da região, de solo 

sedimentar, junto ao clima de montanha onde frio 

e calor se apresentam de maneira surpreendente e 

criam situações adversas a serem administradas: 

roupas, alimentação pré, durante e pós prova, ritmo 

apropriado, enfatizando que a habilidade sobre as 

“magrelas” será o diferencial dos campeões.

Cumprida a primeira etapa, descanso e reposição 

energética se fazem prioridades, porque a “Rota do 

Lobo”, embora menor, é bem intensa e novamente os 

mais hábeis se destacaram, além disso, a somatória 

dos tempos dos dois dias definirá os campeões, 

portanto, é prova de autoconhecimento, de 

ponderação, de surpresas. Fazer uma leitura correta 

do desenvolver da competição, saber ser econômico 

na pedalada, audaz, concentrado, mobilizado e 

atento à suplementação, ainda não garantem êxito. 

Cuidar do equipamento é fundamental, assim como 

estar bem descansado para o evento.

Os inscritos no Grand Turismo terão uma ótima 

oportunidade de vivenciar uma verdadeira experiência 

no mountain bike, conhecer o interior das matas 

e ultrapassar os arames e porteiras aos quais se 

limitam enquanto iniciantes. Os poucos quilômetros 

desta aventura serão suficientes para os ciclistas 

se apaixonarem de vez pelo esporte e sentirem o 

prazer que nossas bicicletas são capazes de nos 

proporcionar. Lembre- se de consumir isotônico, 

barra de cereal/proteica e ou frutas dessecadas, 

levar canivete de ferramentas, bomba e câmara de ar, 

também não é exagero incluir gancheira e power link. 

No mais, muita disposição, cabeça fria e curtição!

Dicas MTB Robson Aloisio, o Robinho,
dá dicas valiosas para os participantes do 
Ibitipoca Trip Trail
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TREINAMENTO - É bom treinar durante a semana 
ou descansar o corpo? 

Treinar de leve só para o corpo não ficar bobo no dia 
D, mas não é mais hora de fazer treinos grandes e 
cansativos, a única coisa que se ganha com treinos 
na semana é cansaço. 

SEGURANÇA -  Por ser uma prova noturna, a 
visibilidade pode ficar comprometida em alguns 
pontos, como o atleta deve lidar nessa ocasião? 

Vale fazer o uso do headlamp e também redobrar 
a atenção, assim como a presença mental. 

VESTUÁRIO:  A prova será em uma região fria, qual 
o tipo ideal de vestimenta para essa prova? 

Em caso de dia frio vale o uso de touca, luva e também 
uma segunda pele de manga longa, o importante é 
estar sentindo um pouco de frio antes da largada, 
nem muito confortável e nem muito desconfortável. 

HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO: A corrida é 
noturna e  com uma quilometragem considerada 
pequena(7km), por isso, há pessoas que não dão a 

devida importância a hidratação e alimentação. Quais 
são suas dicas para esse fator?

Manter o que de costume na rotina, não é hora 
de inventar nada novo. Tenha atenção ao almoço, 
cuidado com alimentos muito pesados...

AQUECIMENTO E ALONGAMENTO: A Night Run será 
realizada em uma região com temperaturas mais 
baixas, quais os cuidados que os competidores 
devem ter para evitar algum  tipo de contusão, 
câimbras ou lesões? 

Acertar o ritmo adequado é o principal, cuidados 
com hidratação tb podem ajudar, mas o ritmo é o 
principal. 

É importante fazer um alongamento após a prova? 
E a alimentação e hidratação após a corrida? 

Depois é importante se alimentar rápido com algo 
que tenha índice glicêmico mais alto, para repor o 
que foi perdido. Alongamento leve sem dor também 
ajuda muito na recuperação p o dia seguinte.

DICAS COM 
MARCOS HALLACK
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 Nos dias 1º e 2 de agosto, a disputa do 26º Ipiran-
ga Ibitipoca Off Road transformou as cidades de Juiz 
de Fora e Lima Duarte e o distrito de Conceição de 
Ibitipoca na capital nacional do fora de estrada. 
 Com patrocínio master de Ipiranga Lubrificantes e 
patrocínio de Amarok/Thema Veículos, Independên-
cia Motos (Honda), Suprema e Térmica, o IOR, além 
de ser apontado tecnicamente como o melhor rallye 
de regularidade do Brasil, hoje também é a maior 
prova do País na modalidade em número de motos: 
410, novo recorde, em 11 categorias. Já entre os car-
ros, foram 65 duplas nas trilhas. Uma verdadeira se-
leção mineira. 
 No total, 650 pilotos e navegadores representa-
ram 150 cidades brasileiras em dois dias de prova (a 
quilometragem final depende da categoria).  O desa-
fio de encantar e impressionar foi plenamente atingi-
do, na avaliação dos responsáveis pelo IOR, Manoel 
e Thiago Resende. “Os números do evento realmen-
te impressionam. Mas a nossa missão é proporcio-
nar a cada um dos pilotos, navegadores, aos nossos 
parceiros e ao público um evento sempre com algo a 
mais em relação ao anterior”.
 Para terminar em grande estilo, o ponto alto é a 
festa de chegada, na Suprema. Milhares de pessoas 
foram conferir as manobras espetaculares  da equipe 
Fred Kyrillos Freestyle Motocross, o show sertanejo 
universitário com Felipe e Ruan e a emocionada ceri-
mônia de premiação.

O Prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, compa-
receu à largada, desejando boa sorte aos pilotos: “É 
um dos principais eventos para a economia da cida-
de e região”, definiu Bruno. Já a Prefeitura de Lima 
Duarte foi representada pelos Secretários de Turis-
mo, Henrique Delgado, e de Comunicação, Vinícius 
Ribeiro, no neutralizado de sábado e na premiação 
da noite de domingo. “É um privilégio para Lima Du-
arte ser uma das sedes do rallye, por sua grandeza”, 
resumiu Delgado.

Prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, prestigiando a largada

Festa de chegada: milhares de pessoas na Suprema

Dupla campeã nos Carros Graduados (numeral 503)Renato Ferreira/Gustavo Schmidt

Kessia Tristão e Laura Santos, antes da 
largada de domingo, em Conceição de 
Ibitipoca

Jomar (5): campeão nas Motos 
MasterTexto e arte: Misto Quente Comunicação - (32) 3215-1598. Fotos: Léo Comello



O público feminino vêm crescendo no esporte que antes era dominado por homens 
Superando desafios, preconceito e desconfiança, as atletas do ciclismo lutam e 
conquistam, mesmo que de forma lenta, mais espaço no mundo esportivo das bikers.

MULHERES
SOB DUAS 
RODASPor: Moveit Sports

Fotos: Acervo Roberta Stopa e Banco de Imagens



Apesar dos homens ainda serem a maioria na prática 

do ciclismo, a presença feminina vêm crescendo 

muito neste esporte. Basta olhar nas ruas, seja por 

diversão, meio de transporte, como forma de se 

exercitar, lá estão elas – firmes e fortes, aderindo 

às pedaladas. O que antes era raro, hoje quase não 

existe distinções nos grupos de pedais, que integram 

homens e cada vez mais mulheres. 

Nas competições, esse crescimento feminino é cada 

vez mais notável e satisfatório, como conta a atleta 

de Juiz de Fora (MG), Roberta Stopa (35), atleta multi 

campeã que acumula títulos Brasileiros, Estaduais, 

Interestaduais, e referência no esporte com 21 anos 

de carreira: “Quando comecei, competia com três, no 

máximo cinco mulheres no Brasil. Não havia divisão 

de categorias e por isso 

sou Elite desde que tinha 

idade para competir como 

Júnior”,revela. 

O depoimento de Roberta 

ganha reforço de Marta 

Almeida (42), atleta de 

Barbacena (MG): “Hoje 

estamos com cinco 

categorias e já tentando 

conquistar mais uma. Além 

de ser muito bacana, ainda 

passa a ser prazeroso, pois 

estamos ganhando espaço 

antes nunca conquistado”, 

comemora.

E elas vêm mesmo 

ganhando cada vez mais 

terreno e conhecimento. Além de conquistarem 

resultados cada vez mais expressivos no cenário 

nacional, as ciclistas brasileiras se destacam cada vez 

mais nos rankings internacionais. De acordos com 

dados da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), 

Raiza Goulão (24), é atualmente a melhor ciclista da 

América do Sul no ranking do cross country, em 37º 

lugar, seguida de perto por Isabella Lacerda (25), 

que ocupa a 41ª posição. E ainda há inúmeras outras 

atletas se destacando.

Campeãs e heroínas
Demonstrando cada vez mais que essa história de 

“sexo frágil” ficou para trás, elas são exemplos. 

Marta Almeida é uma representante da força e da 

garra da maioria das mulheres que se dividem em mil 
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atividades, mas que ainda tem tempo para realizar 

os seus sonhos. Quando pequena, ganhou uma 

bicicleta do seu pai para dividir com suas irmãs, 

a brincadeira foi ficando séria, ao ponto dela pedir 

bikes emprestadas e que muitas vezes era maior do 

que ela. Porém, as dificuldades encontradas pelo 

caminho para a prática deste esporte – que não é 

barato – fizeram Marta interromper o sonho por um 

tempo. Estudou, casou, teve dois filhos, se formou 

em Fisioterapia, mas não esqueceu a sua paixão: “Há 

cinco anos voltei pro meu sonho desde criança que 

era pedalar, competir, buscar resultados e viver sobre 

duas rodas. Hoje tenho muitos títulos que sempre 

sonhei, mas ainda tenho que treinar muito porque 

falta muito para conquistar,” revela a atual campeã 

mineira de XCO.

A pedalada é bruta 
Sinônimos de perseverança, atitude, foco e, 

sobretudo, superação, elas demonstram para o que 

vieram, mas, se por um lado elas já conquistaram 

acessórios, vestuários e sapatilhas desenvolvidos 

para o conforto e melhor desempenho neste esporte, 

o que antes era inimaginável, elas ainda estão longe 

em relação às questões trabalhistas, ainda há um 

preconceito nesse sentido que precisa ser quebrado, 

como explica Roberta: “Em relação à premiação com 

certeza ainda temos muito.” Além disso, o ciclismo 

masculino ainda atrai mais mídia e mais patrocínio. 

Porém, se depender da dedicação, determinação, 

disciplina e, sobretudo, o amor que elas dedicam ao 

ciclismo, essa desigualdade tem os dias contados. 

Afinal, elas já deixaram o recado que podem 

disputar de igual para igual com os ciclistas e se 

precisar provar, essa guerreiras demonstram nas 

pistas. 
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