
Vai deixar saudades aos participantes das edições 
2010, 2011 e 2012 do CAMPEONATO MUNDIAL DE 
MOUNTAIN BIKE MASTER  a bela Balneário 
Camboriú.

Em 2013, Pietermaritzburg – África do Sul será a 
sede dias 17 e 18/08.

Na última edição do CAMPEONATO MUNDIAL DE 
MOUNTAIN BIKE MASTER, faremos ainda melhor.
  
Quem esteve em 2010  e 2011 recomenda a vinda.

Conheça um pouco mais de Balneário Camboriú: 
Localizada na latitude 26 º 59' 26" S e longitude 48 º 
38' 30"  W GR, e cerca de 2 metros acima do nível do 
Oceano Atlântico. A população é de  75 mil pessoas, 
sendo a maior atração turística do sul do Brasil, com 
mais de 1 milhão de turistas por temporada. A cidade 
é linda, e oferece uma excelente infra-estrutura para 
lazer e turismo, 365 dias por ano. A praia central se 
estende por 6 km.  Existem ainda várias praias em 
lugares mais remotos, onde as florestas do litoral 
Atlântico enfeitam as praias de areia branca e água 
cristalina, é onde está Laranjeiras a sede do evento. 
É extremamente fácil o acesso às praias, através do 
principal parceiro do Mundial o Parque UNIPRAIAS, 
o único teleférico do mundo que une duas praias. 
Além dos maravilhosos atrativos naturais, existem 
excelentes opções de compras, eventos 
diversificados, variedade gastronômica, e um 
número infinito de bares e clubes noturnos. Então, 
venha para esta, que é a sétima maior atração 
turística do Brasil e curta o Mundial de seu esporte 
preferido.

Balneário Camboriú pela Última vez



1.  O sul do Brasil e o esporte da bicicleta

Os esportes no Brasil estão atingindo grande status, o país do futebol, é também, o país do 
voleibol, e o ciclismo está finalmente conquistando seu espaço.
O Brasil tem ótimos lugares  para a prática de muitas disciplinas do ciclismo, principalmente no 
sul do país, que tem fortes influências européias, o que trouxe uma cultura e tradição que ajuda 
também a desenvolver novos talentos.
Em Santa Catarina, temos muitos eventos importantes: Tour de Santa Catarina classe 2.2 UCI, 
Volta a Santa Catarina em Mountain Bike, todas no calendário UCI.
Em 2005 e 2006 tivemos o privilégio de acolher as edições da UCI MOUNTAIN BIKE WORLD 
CUP, pela primeira vez na América Latina, e o CAMPEONATO PAN AMERICANO DE 
MOUNTAIN BIKE em 2006.
As edições de 2010 e 2011 do Mundial foram um sucesso, tendo o reconhecimento do 
Presidente Pat McQuaid da UCI.
Esses eventos tiveram uma grande repercussão internacional, e são muito importantes, para 
obtermos novos investimentos nesta área, desenvolvendo novos talentos e ajudando as 
pessoas que praticam este esporte.
Queremos mostrar às outras nações que o Brasil não é somente conhecido como o país do 
futebol, mas também um lugar onde se pode desfrutar de uma variedade de esportes.

2. Direção

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte

Organização: Supervisão:

Polícia Militar de
Santa Catarina 

Coordenação Geral:
João Carlos de Andrade
Federação Catarinense de Ciclismo – Presidente
Phone/Fax:  55 (47) 3422 0137

E-mail: andrade@ciclismosc.com.br
Rua Max Colin, 1640 Fundos – América
Joinville – Santa Catarina – Brasil
89204-635



3.  Localização e Transporte 

Balneário Camboriú (BC) é um lugar naturalmente maravilhoso, e tem também uma boa 
localização no Vale do Itajaí. Esta cidade está entre grandes cidades como Florianópolis (capital 
do estado), Joinville e Curitiba. O acesso rodoviário pode ser feito principalmente pela rodovia 
BR-101, que tem boas condições de trânsito.
De avião, as melhores empresas aéreas têm vôos sem escalas de São Paulo (55 minutos de 
vôo) ao Aeroporto de Navegantes, que fica a 17 km de BC. Outra  alternativa é pousar no 
aeroporto de Joinville (90 km de BC), Florianópolis (80 km de BC) ou Curitiba (239 Km de BC).
Em Itajaí, há o maior porto do estado, a 10 km de Balneário Camboriú.
Perto de Balneário Camboriú há Tijucas, Canelinha e São João Batista - cerca de 60 km - estas 
cidades são famosas por fabricarem sapatos.
Blumenau, Brusque e Ilhota, cidades conhecidas pelos produtos têxteis, perto do evento 
também. 
Balneário Camboriú fica a 36 km de Penha, onde você pode ir ao Beto Carrero World, maior 
parque temático de Santa Catarina.
É também perto, Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, com uma enorme concentração de 
indústrias.
Você pode encontrar muitas estradas para chegar em Balneário Camboriú, como a BR 282, BR 
470, BR 116 e, principalmente, a BR 101, com boa estrutura e conservação. O tráfego local tem 
ruas e avenidas com fácil acesso ao local de competição. A distância máxima do centro da 
cidade é de 8 km, ou se preferir vá de teleférico do Parque UNIPRAIAS.

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ

BRASIL



4. Hospedagem

A dinâmica e crescimento de Balneário Camboriú afetam as atividades turísticas ao longo dos 
anos, onde uma enorme estrutura de turismo foi construída.
A qualidade dos serviços dos hotéis, deixam os visitantes confortáveis e satisfeitos.
Os hotéis que estamos recomendando podem oferecer a você além da estadia e alimentação, o 
transfer do aeroporto até Balneário Camboriú.
Faça sua reserva já.

BARRA SUL - 3 km do teleférico 

Hotel Gênova
55 (47) 3361-8892 / 
www.hotelgenova.com.br
genova@redel.com.br

 
Hotel Tropical Summer
55 (47) 3367-2777
www.hoteltropicalsummer.com.br
reservas@hoteltropicalsummer.com.br

PRAIAS - TAQUARAS E ESTALEIRO – a 5 km da Pista

Pousada Estaleiro Village
55 (47) 9112-5200 / 9112-5300
www.estaleirovillage.com.br
 pousada@estaleirovillage.com

Pousada Ponto do Lobo
55 (47) 3264-5777 / 3264-5269
www.pontadolobo.com.br
reservas@pontadolobo.com.br

Pousada do Marquês 
55 (47) 3263-0104 / 3360-6471
 www.pousadadomarques.com.br
pousadamarques@gmail.com
irmabig@hotmail.com

Pousada Vila Taquaras
55 (47) 3361-8976 / 9923-9239
www.vilataquaras.com.br
adm@vilataquaras.com.br 

Reserva Praia Hotel 
55 (47) 3169-1111 / 9103-9472
www.reservapraiahotel.com.br
atendimento@reservapraiahotel.com.br

3404-8892

Pousada do 
Marquês

M



5 –  Como Participar
Para sua participação, basta apenas ser filiado a uma Federação Estadual. Para a inscrição 
acesse ao Link -
 http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTYwMDI&LangId=1

Até  o dia 31/05/2012 será R$ 200,00 e após o dia 01/06/2012 será de R$ 250,00. A data limite 
para inscrição é 04/09/2012, à meia noite, horário de Brasília.

6. Programação 
(provisória - poderá ser alterado os horários, não as datas)

DIA HORA EVENTO 
 
 
 
 
 

TER 
11 

08  às  17 
 
 

08 às 12 
 
 

14 às 17 
 
 
 

18 às 19 

Confirmação de Inscrição para todos  
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
DHI  – Inspeção da Pista pela UCI 
XCO – Pista aberta para treinos 
 
XCO – Inspeção da Pista pela UCI 
XCO – Pista aberta para treinos 
DHI   - Reconhecimento da pista a pé 
 
Reunião Comitê Organizador  x UCI 

 
 
 

QUA 
12 

09 às 12 e 
14 às 17 

 
 
 

20 

DHI – Treinos por categoria 
XCO – Pista aberta para treinos 
Confirmação de Inscrição para todos  
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
Jantar de Massas  – Restaurante Viking 
Estação Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 

 
 
 
 

QUI 
13 

08 às 17 
 
 

09 às 12 e 
14 às 17 

 
12 

Confirmação de Inscrição para todos  
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
XCO – Pista aberta para treinos 
DHI – Treinos por categoria 
 
XCO – Fim das confirmações de inscrições para provas de sexta e DOWNHILL 
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 

 
 
 
 
 
 
 

SEX 
14 

08  às  17 
 
 

10 às 12 
 

12 
 
 

13:30 às 15 
 

14 às 15 
 

15  às  17 
 

16 às 17 
 
 

18 

Confirmação de Inscrição para todos  
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
DHI - UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS – QUALIFY 
 
XCO – Fim das confirmações de inscrições para provas de sábado 
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL FEMININO (TODAS) 
 
DHI – Treino Feminino (sem paradas) 
 
DHI – Treino Masculino (sem paradas) 
 
XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (70+, 65/69, 
60/64 e 55/59) 
 
XCO – Cerimônia de Premiação 

 
 
 
 
 
 

SAB 
15 

08:30 
 

09 às 10 
 

10 às 12 
 

10:30 
12 
 
 

12:30 
 

14 às 16 
 

16:30 

XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (50/54) 
 
DHI – Treino Feminino (sem paradas) 
 
DHI – Treino Masculino (sem paradas) 
 
XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (45/49) 
XCO – Fim das confirmações de inscrições para provas de domingo 
Secretaria Geral  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
XCO – Cerimonia de Premiação 
 
DHI - UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS – FINAL 
 
DHI – Cerimonia de Premiação 

 
 

08:30 
 

XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (40/44) 
 



7. Pistas 

7.1- Downhill  - DHI

A largada será a 252 metros acima do nível do mar, descendo por uma pista de alto nível técnico, 
com 1.230 metros de comprimento e inclinação máxima de - 30%.
A pista sediou a Copa do Mundo de MTB de 2005 e 2006, o PAN de 2006, o Mundial 2010, 2011 e 
diversas edições do brasileiro, o tempo médio é de 2 mim 20 seg. O acesso à largada, aos 
ciclistas e público, será através do teleférico do Parque UNIPRAIAS, que terá adaptações para 
as  cicletas.

7.2- Cross Country Olímpico - XCO

A competição começa na Praia de Laranjeiras, que está no nível do mar tendo 4.900 metros, com 
variação máxima de altitude de 159 metros (km 1). O percurso contempla trilhas (single treck), 
estradão e asfalto. 
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