
GUIA DO ATLETA
ETAPA ESTRADA 

SERRA HORTÊNSIAS 2021



O GRANGIRO
O Il Grangiro é inspirado na tradição italiana, trazendo para 
competidores do ciclismo amador local referências de provas 
internacionais. Na Etapa Estrada Serra das Hortênsias do 
Circuito Grangiro 2021, você irá conquistar o topo de uma 
das serras mais bonitas do Brasil por seus dois lados em uma 
mesma prova. E mais! Com pista 100% fechada ao longo de 
todo percurso.  
 
Curta muito esse pedal porque ele é de alto nível!  Para os 
ciclistas mais experientes, um desafio para testar habilidades 
técnicas. Para os mais iniciantes, uma oportunidade incrível 
de estar em pelotão com o visual da Serra dos Órgãos.  

Desfrute dessa experiência e bons giros! 



PARTICIPE COM A 
GENTE DO PLANTIO 
DE MUDAS GRANGIRO

Participe com a gente do 
Plantio de Mudas Grangiro 

Data:  Sábado 28 de agosto, às 9h 
Local: Horto Municipal de Teresópolis 
Endereço: Av. Tobias Barreto, 21, bairro 40 casas 
Veja como chegar aqui no mapa:  
https://maps.app.goo.gl/rZjKuBYT9hgAUBFe7

O Grangiro é um evento comprometido com o 
planeta. Por meio da plantação de mudas, 
neutralizamos a emissão de gases de efeito 
estufa gerados com a realização de etapa.  
Traga filhos e amigos para participar dessa ação!  

Todos fazemos parte da transformação para uma 
sociedade de baixo carbono e mais consciente 
em relação aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU. 
 
Outras ações de sustentabilidade do Circuito 
Grangiro você pode conhecer no site oficial do 
evento!: Ilgrangiro.com.

https://maps.app.goo.gl/rZjKuBYT9hgAUBFe7
https://maps.app.goo.gl/rZjKuBYT9hgAUBFe7


RETIRADA DE KIT

Documentos que devem ser apresentados

• Documento do (a) atleta (RG ou CNH) COM FOTO. 

• Termo de Responsabilidade sobre a aptidão física assinado pelo (a) 

atleta.  

• Teste COVID-19  com resultado negativo 
(o mesmo deve ter sido realizado em até 72h antes). 

• A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados 

impossibilitará o participante de retirar o kit e, consequentemente, 

participar do evento.  

• A retirada do kit por terceiros somente será permitida mediante 

apresentação de: Termo de Retirada por Terceiros, Termo de 

Responsabilidade, Cópia do documento de identidade e Teste 

Covid-19.  

• Ao receber o kit, confira os dados de inscrição, números de costas e 

bicicleta, chip e o tamanho da jersey de ciclismo. Não serão aceitas 

reclamações posteriores nem no dia do evento.

Data:  Sábado 28 de agosto, das 10h às 19h  
Local: Local: Teresópolis Golf Club 

Av. Presidente Roosevelt, 2222  
Barra do Imbuí – Golfe, Teresópolis 
Veja como chegar aqui no mapa

https://goo.gl/maps/MdbpsP6KdnNZFkDQ8
https://goo.gl/maps/MdbpsP6KdnNZFkDQ8


INCENTIVO AO ESPORTE

Na retirada do kit, vamos arrecadar doações de 
equipamentos, acessórios, roupas e ferramentas 
de ciclismo para o  projeto Pedala Queimados 
(@pedalaqueimados). Aproveite para dar bom 
destino ao que estiver sem uso e deixe sua 
doação no local indicado lá no Golf Club!

O projeto Pedala Queimados promove a 
transformação social de jovens e adultos 
através da bicicleta. A iniciativa prioriza 
ações com foco na geração de trabalho e 
renda, e na redução das desigualdades e 
promoção da cidadania. Entre as 
atividades oferecidas estão oficinas de 
mecânica de bikes. 



O QUE VEM NO SEU 
KIT DO ATLETA

JERSEY

MEIA

SACOLA 
GRANGIRO

1 jersey Grangiro de ciclismo 
1 par de meias Grangiro de ciclismo 

1 número de identificação atleta (costas) 
1 número frontal de bicicleta 

1 chip de cronometragem 
Brindes de marcas esportivas parceiras



ITENS OBRIGATÓRIOS 
PARA PROVA

ORIENTAÇÕES

O número das costas deve ser fixado 
acima do bolso traseiro da Jersey e o 
número da bicicleta deve ser fixado 

na frente da bicicleta em lugar visível. 

É obrigação do participante fixar, 
corretamente, seu chip da bicicleta 

sem amassá-lo ou cortá-lo, bem 
como, provocar qualquer tipo de 

alteração nos números.

Número do atletas (costas) 
Número frontal da bicicleta 

Chip (fixado no canote da bike)



ITENS OBRIGATÓRIOS 
PARA PROVA

NÚMERO FRONTAL 
BICICLETA

CHIP CANOTE

NÚMERO  ATLETA 



DIA DA PROVA

Local da largada: Teresópolis Golf Club
Endereço: Av. Presidente Roosevelt, 2222, Barra do 

Imbuí - Teresópolis

5h: Abertura do Teresópolis Golf CluB 
DE 6H às 6h45: Posicionamento dos atletas na 

CONCENTRAÇÃO de largada 
7h: Largadas masculino e feminino  

Tempo máximo de  duração da prova 
3h30 (três horas e meia)



RECOMENDAÇÕES

Vai de carro? Considere estacionar no 
Teresópolis Golf Club, onde será nosso ponto 

de concentração e largada.

O estacionamento no Teresópolis Golf Club 
será gratuito e estará aberto aos atletas a 

partir das 5h (sujeito a lotação). 

ATENÇÃO! 
 

NO DIA DA PROVA, A SERRA DAS HORTÊNSIAS 
ESTARÁ FECHADA DAS 6h ÀS 12h. 

Atletas que vierem de Itaipava também 
precisam estar atentos ao horário de 

fechamento da Serra para atravessar antes 
das 6h e retornar após 12h (abertura da 

Serra).

Às 6h, as vias de acesso até o Golf estarão 
fechadas. Então, programe-se!



O TERESÓPOLIS GOLF CLUB

O Teresópolis Golf Club conta com 
estacionamento , vestiário, bike park e toda 

infraestrutura necessária aos atletas.

Aproveite e prepare-se no Golf Club com toda 
comodidade. Faça seu ritual de checagem de 
equipamentos, troca de roupa, garrafinha de 

hidratação.  
 

Lembre-se de levar roupa quente por 
conta do frio pós prova.



PERCURSO

29 DE AGOSTO (DOMINGO)

Às 7h, no Teresópolis Golf Club haverá saída 
Cronometrada que será validada na passagem do 
pórtico. O Pelotão então seguirá com velocidade 

controlada, escoltada por um carro madrinha. Após 
alguns quilômetros, será dada a largada oficial em 

direção à Feirinha do Alto e Soberbo. 

No Soberbo, os atletas farão a volta para retornarem 
para cidade de Teresópolis, em direção ao Golf Club. 

Neste ponto, começa o Desafio Rei e Rainha da 
Montanha que termina no topo da Serra das 

Hortênsias na divisa de Teresópolis com Itaipava.  

Após a primeira descida do lado de Itaipava, os 
atletas seguem em direção ao Vale da Lua, onde 
deverão retornar para subirem o outro lado das 

Hortênsias até o pórtico da chegada cronometrada 
no topo da montanha.  

A descida até o Teresópolis Golf Club será 
neutralizada, onde os atletas receberão a premiação.



PERCURSO



SUPORTE NEUTRO

A prova terá suporte neutro da Rio Sense Bike 
na Largada do Teresópolis Golf Club para ajuste 
de marcha, troca de pneu e apoio nos pequenos 

contratempos que possam ocorrer.  

Contaremos também com mecânicos 
motorizados no percurso da prova. 



SEGURANÇA E 
SINALIZAÇÃO DA PROVA

 Serão usados cones, bandeiras de sinalização, apitos 
sonoros, grades, fita zebrada, staffs posicionados em 
locais de atenção, marcações no piso e barreiras de 

proteção para garantir a segurança dos participantes.  

 O trecho do percurso localizado na Serra das Hortênsias 
exige técnica e atenção dos atletas, pois apresenta 
descidas íngremes e curvas acentuadas. Em pontos 

específicos, haverá staffs com bandeiras e apitos 
alertando os atletas, além de barreiras de proteção.  

 É, rigorosamente, proibido pedalar na contramão, 
invadindo a faixa esquerda da via, mesmo que por 

breves momentos. Fiscais, ao longo do percurso, irão 
desclassificar os ciclistas que transitarem na contramão.  

O percurso é percorrido nos dois sentidos da via!  

 O (a) atleta que não respeitar a sinalização será 
IMEDIATAMENTE DESCLASSIFICADO (A) da prova. A 
organização considera todos os competidores cientes 

das regras de segurança. 



O QUE NÃO É PERMITIDO 

 Não será permitido o uso de pedal solto;  

 Não será permitida a utilização de clip de triathlon ou extensões, 
bicicletas do tipo contra-relógio, bicicletas híbridas ou MTB; 

 Não serão permitidas rodas lenticulares (fechadas); 

 A utilização de fones de ouvido, de qualquer espécie; 

 É, rigorosamente, proibido pedalar na contramão; 

 Um participante não pode interferir e/ou impedir a progressão 
de outro participante, sob risco de desclassificação; 

 Fazer uso de atalhos ou cortar o percurso, por qualquer motivo, 
acarretará desclassificação automática do participante; 

 Não é permitido pegar vácuo de qualquer veículo motorizado do 
evento ou extra evento. O conceito de pegar vácuo 

consiste em permanecer, intencionalmente ou não, a menos de 10 
metros atrás e/ou menos de 2 metros ao lado de 
 um veículo motorizado por mais de 15 segundos; 

 O (a) atleta que não respeitar a sinalização será 
IMEDIATAMENTE DESCLASSIFICADO (A) da prova. 



 CRONOMETRAGEM 
E PREMIAÇÃO

 A cronometragem será feita através do chip eletrônico que 
deverá ser fixado na bicicleta de speed ou gravel pelo próprio 

participante. Ao longo do percurso, pontos de controle 
certificarão que todos os atletas cumpriram a distância total. 

 Serão premiados os cinco 5 colocados gerais (masculino e 
feminino). A premiação especial contemplará o Rei e Rainha da 

Montanha (masculino e feminino) e Maior Equipe Esportiva. 

 A classificação dos 5 primeiros colocados da classificação geral 
(masculino e feminino) se dará pelo tempo líquido. 

 Serão premiados com medalhão faixa etária os 3 primeiros 
atletas feminino e masculino de cada categoria por idade com 

apuração do tempo líquido.  
 

Divisão das faixas etárias: 16 à 19 anos; de 20 a 24 anos; 25 à 29 
anos; 30 à 34 anos; 35 à 39 anos; 40 à 44 anos; 45 à 49 anos; 50 

à 54 anos; 55 à 59 anos; 60 à 64 anos; 65 em diante. 



PÓS-PROVA

 
Todos os atletas que completarem a prova dentro 
do tempo máximo  permitido receberão medalha 

finisher Grangiro Serra das Hortênsias. 

Seguindo as normas do protocolo sanitário, 
somente os 5 primeiros colocados da classificação 
geral (masculino e feminino), Desafio Rei e Rainha 
da Montanha e Maior Equipe Esportiva subirão ao 

pódio no dia do evento.  

A premiação faixa etária será pós-evento, mediante 
agendamento. Por e-mail, os atletas que pegarem as 

três primeiras colocações de sua faixa etária 
receberão um link pelo qual farão agendamento do 
seu medalhão.  A entrega das medalhas ocorrerá 

entre  30/08 e 30/09/21, das 10hs às 15hs.  

O ranking geral será divulgado em até 48 horas 
após o término do evento no site oficial  da equipe 
de cronometragem NeoRace, via SMS a cada atleta 

e nas redes sociais do Grangiro.



VEJA A PREMIAÇÃO 

PRIMEIROS 
COLOCADOS GERAIS

1º HOMEM E MULHER

RELÓGIO GARMIN 
BONÉ GRANGIRO 

1 KIT STRAVA  
ÓCULOS HB 

KIT PROBIÓTICA 
KIT SENSE 

KIT MICHELOB  
TROFÉU

2º, 3º, 4º E 5º  
COLOCADOS

HOMEM E MULHER

BONÉ GRANGIRO 
ÓCULOS HB 

KIT PROBIÓTICA 
KIT SENSE 

KIT MICHELOB  
TROFÉU



VEJA A PREMIAÇÃO 

DESAFIO STRAVA REI E 
RAINHA DA MONTANHA

1º HOMEM E MULHER

BONÉ GRANGIRO 
1 KIT STRAVA 
ÓCULOS HB  

KIT SRAM 
KIT PROBIÓTICA  

KIT SENSE  
KIT MICHELOB  

TROFÉU

MAIOR ASSESSORIA
HOMEM E MULHER

BONÉ GRANGIRO 
1 KIT STRAVA  
ÓCULOS HB  

KIT PROBIÓTICA  
KIT SENSE  

KIT MICHELOB  
TROFÉU



MEDALHAS E 
TROFÉUS



DESAFIO 
REI E RAINHA DA MONTANHA

Será disputado em trecho especial do 
percurso, com distância de 10 KM e 9% de 
inclinação média, começando em frente 
ao  Teresópolis Golf Club até o topo da 

Serra das Hortênsias, na divisa de 
Teresópolis-Itaipava.  

Conquistam o título de Rei e Rainha da 
Montanha Grangiro Serra das Hortênsias 
2021 os atletas feminino e masculino com 

o menor tempo no trecho do desafio. 

Para participar desse desafio, é preciso 
entrar nele pelo app Strava. 

Lembre-se de ativar o aplicativo antes de 
iniciar a prova e boa sorte!



PROTOCOLOS 
DO EVENTO

Layout da arena para garantir mais 
espaçamento entre os atletas e menos 
cruzamentos.

Eliminação dos espaços de convivência 
como estandes de marcas parceiras, área 
de convidados e tendas de assessorias.

Largada com distanciamento entre os 
atletas.

Delimitação de um número máximo de 
atletas dentro da arena ao mesmo tempo.

Todo staff do evento com máscara e viseira 
de proteção, além de luvas (se necessário).

Dispenser com álcool em gel nas entradas 
das diferentes áreas da arena.

Destinado a evitar aglomerações na entrada 
da arena e na dispersão (pós-prova).

Limpeza periódica de toda estrutura da arena.



PROTOCOLOS 
DO EVENTO

Medição da temperatura de todos, staffs e 
participantes, na entrada principal da arena.

Distribuição de máscaras descartáveis 
para todos os atletas e a obrigatoriedade 
do uso da máscara dentro da arena.

Disponibilização de lixeiras específicas para 
o descarte das máscaras, mantendo a 
preocupação com a coleta seletiva.

Cada atleta será responsável por levar o seu 
próprio suporte de água e manuseá-lo nos 
pontos de hidratação do evento, sem 
contato físico do staff.

Divulgação dos resultados online após o 
término da prova para evitar aglomeração.

Contestação após o evento em local e hora 
a serem divulgados.

Premiação de pódio apenas para os cinco 
primeiros colocados gerais, Rei e Rainha da 
Montanha e Maior Equipe Esportiva.

Divulgação de um comunicado prévio para 
staff e atletas informando as novas normas e 
os procedimentos.



TURISMO  EM 
TERESÓPOLIS

Aproveite a estadia para conhecer alguns 
dos pontos turísticos de Teresópolis, a 

capital nacional do montanhismo.  

A cidade está localizada no topo da Serra 
dos Órgãos, cercada de lindas paisagens e 

com muitas opções culturais e 
gastronômicas. 

Acesse  o site da Secretaria de Turismo de 
Teresópolis e saiba quais os principais 

pontos turísticos na  região e as 
informações de visitação. 

https://turismo.teresopolis.rj.gov.br/
onde-ir/pontos-turisticos/

https://turismo.teresopolis.rj.gov.br/onde-ir/pontos-turisticos/
https://turismo.teresopolis.rj.gov.br/onde-ir/pontos-turisticos/
https://turismo.teresopolis.rj.gov.br/onde-ir/pontos-turisticos/
https://turismo.teresopolis.rj.gov.br/onde-ir/pontos-turisticos/


PASSEIOS

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA ATLETAS 

GRANGIRO

Receptivo Rota Certa (@rotacertaecoturismo) 
Cavalgada no Haras ou Visita à Fazendinha 

com 10% de desconto. 

Terê Trem (@teretremdaalegria) 
Passeio de trenzinho com 20% de desconto. 

Estilo Beer Tour (@estilobeertour) 
Roteiro Cervejeiro e/ou City Tour com 10% de 

desconto. 
 

ENTRE EM CONTATO COM OS LOCAIS PARA 
SABER O PROCEDIMENTO DE ACESSO A 

CADA DESCONTO E APROVEITE!  

PRODUTOS LOCAIS

Arabotanica (@arabotanica) 
Desconto de 10% na compra de 

produtos do Orquidário que 
 fica aberto à visitação de quarta 

 domingo das 9h às 16h30. 

Artesãos da Estrada 
(@artesaos_da_estrada_terefri) 
Desconto de 10% na compra de 

produtos artesanais. 



APPS DE TRANSPORTE 
PARA SUA LOCOMOÇÃO

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA ATLETAS 

GRANGIRO

Aplicativo Tripapp (@tripappbr) 
15% de desconto utilizando o cupom 

GRANGIRO. 

Aplicativo Tere Driver (@teredriver) 
20% de desconto utilizando o cupom 

GRANGIRO.



BASTA APRESENTAR SUA 
INSCRIÇÃO E BOM APETITE!

RESTAURANTES 
PARCEIROS

RESTAURANTES PARCEIROS 
Don Phillipe 
Manjericão  

Vila St. Gallen (no restaurante do Pub) 
Mad Brew 

Lusitânia (nos pratos à la carte) 
Maria Torta 

Paraíso de Agriões 
Sinhá 

Paraíso da Serra  
Burrata 

Confeitart 
Bandoleiro 

Varietá 
Novilho de ouro 
Cremerie Geneve 

Trick ‘R’ Treats 
Viva Itália 

É Vero 
Doce Infância Cafeteria e Gelateria 

Bodega da Serra (20% de desconto nos drinks)



POUSADAS E HOTÉIS 
PARCEIROS

🏡 Urikana (@UrikanaBoutiqueHotel) 
10% de desconto válido para 2 diárias 

Central de Reserva: (21) 98764-1858 (WhatsApp)  
 

🏡 Pousada Terê Parque (@PousadaTereParque) 
Central de Reserva: 2642-3431 (WhatsApp)  

 
🏡 Intercity (@Intercity.Hotels) 

Central de Reservas: (21) 2741-4000  
ou (51) 4042-1403 (WhatsApp) 

🏡 Pousada Matitaterê (@PousadaMatitaTere)  
Central de Reservas: (21) 2642-6389 

🏡 Pousada In Garden (@PousadaInGarden) 
15% de desconto válido em 2 diárias ou 10% se for 

apenas 1 diária  
Central de Reservas: (21) 99907-0076 (WhatsApp)  

 
🏡 Pousada Oasis (@PousadaOasisTere)  

Central de Reservas: (21) 98901-2897  
 

🏡 Hotel Vila Nova (@HotelVilaNova) 
10% de desconto na diária 

Central de Reservas: (21) 2642-2930 (WhatsApp)  



NOSSO PELOTÃO 
DE PESO



Não descarte lixo no chão (papel, 
embalagens, máscara e etc.).  

Cestos de lixo estarão disponíveis em 
diferentes pontos do evento: largada, áreas 

de hidratação, chegada e arena.  

Mantenha consigo suas embalagens vazias e  
faça o descarte nesses locais indicados. 

Todo resíduo do evento é destinado a uma 
cooperativa de reciclagem, incentivando a 
reutilização de matérias-primas e gerando 
renda a algumas famílias locais que vivem 

em situação de vulnerabilidade.  

Contamos com a sua colaboração ! 

ACESSE O SITE WWW. ILGRANGIRO.COM 
E LEIA O REGULAMENTO NA ÍNTEGRA

http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br

