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Bem-vindo

O

Randoneiro Cristal tem o
prazer de convidá-lo a
participar de mais um
grande desaﬁo pelas belas
paisagens do cerrado brasileiro.
Em junho de 2022 estaremos de
volta com a 2ª edição da mais
extensa randonnée realizada em
território brasileiro, rebatizada
para Cerrado 1010 milhas
(C1010mi), com uma rota mais
extensa e cheia de desaﬁos e
que se estenderá pela região
central do Brasil, passando pelas
principais cidades turísticas da
região.

Contamos com sua presença,
Allez Randonneur,
Randoneiro Cristal

Estamos ansiosos para recebê-los
no dia 12 de junho em nossa
cidade e compartilharmos grandes
momentos juntos. Serão quase 7
dias de desaﬁo em um cenário
perfeito para apreciar as inúmeras
particularidades que somente a
região de cerrado do planalto
central pode nos proporcionar.
Para que tudo isso seja possível
preparamos uma logística que
permitirá mesclar as diﬁculdades
encontradas em nossas estradas
com boas estruturas nos pontos
de controle presenciais e nos
pontos de sono.
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A Randonnée

A

veículos e com boas condições de navegação e
de asfalto. Serão 28 pontos de controle de
passagem distribuídos ao longo da rota, sendo
que 05 deles possuem estrutura para
alimentação, banho e sono.

Cerrado 1010 milhas é uma
randonnée de ciclismo de longa
distância com 1.625km (1.010 milhas)
de extensão que passa pela região central de
cerrado brasileiro e é regida pelo regulamento
do Les Randonneurs Mondiaux, sem
qualquer po de assistência par cular externa
(autossuﬁciência) não autorizada pela
organização do evento. A C1010 milhas não é
uma corrida! Mas você terá um tempo
máximo de 148 horas e 57 minutos para
concluir o percurso.

Muitos trechos são bastante silenciosos e
tranquilos, o que proporciona condições
perfeitas para apreciar a vista maravilhosa da
região, que pode variar entre vales, extensas
áreas agrícolas com várias plantações de grãos
a trechos com mata virgem do cerrado.

O percurso da C1010mi se desenvolve nas
principais rodovias federais da região (BR-060,
BR-050 e BR-153) e em rodovias estaduais
goianas, sendo que a maior parte é realizado
em rodovias duplicadas, com baixo tráfego de

Será possível conhecer além da capital federal
um pouquinho das principais atrações
turís cas da região, como a cidade de Goiás,
trecho do Caminho de Cora Coralina,
Pirenópolis, Caldas Novas, entre outras.

1.625km

22.046m

O Cerrado é o segundo maior bioma
brasileiro, atrás apenas da rica ﬂoresta
tropical, cobre 25% do território brasileiro, e
é altamente dinâmico e sensível às mudanças
do clima, possuindo apenas duas estações
bem deﬁnidas — a da seca e a da chuva. Isso
faz com que diferentes paisagens sejam
observadas em momentos do ano.
Durante o ano inteiro, o clima é
predominantemente quente, em geral a
temperatura varia de 15 C a 32 C e
raramente é inferior a 10 C ou superior a
37 C.

148:57 hs

O percurso está situado bem no meio da área
de cerrado da região Centro-Oeste, a previsão
é termos um clima com amplitude térmica
razoável, variando de 30 C durante o dia a
cerca de 10 C, ou menos, durante as
madrugadas.
A grande incidência de ventos em formas de
rajadas ou constantes em longos trechos do
percurso é mais um dos fatores que tornam
essa randonnée um desaﬁo ainda maior.

A Rota

A

distância total do percurso é de 1.010 milhas
(1.625,5 km) com ganho al métrico
acumulado de aproximadamente 22.046m
bem distribuídos ao longo de todo o percurso, não
ex i s n d o n e n h u m p o nto d e co n c e nt ra çã o
signiﬁca vo. O volume total da escalada é alto,
entretanto serão percebidos longos trechos (30 a
40km) caracterizados por inclinação média entre 1% a
3%, trechos de subida mais acentuadas (5% a 12%)
com distancias entre 18 e 20km, e longos trechos
quase planos, mas sujeitos a ventos constantes.
O percurso irá passar pelas principais rodovias
federais e estaduais que cortam o estado de Goiás e o
Distrito Federal. As rodovias federais BR-050, BR-153
e BR-060 possuem como caracterís ca principal a
completa duplicação nos trechos percorridos e
apresentam uma boa infraestrutura para dar suporte
ao ciclista no que diz respeito à sua alimentação e
hidratação, além de contar com o suporte médico e de
resgate das concessionárias que administram as
mesmas.
O evento irá acontecer durante a estação fresca do
ano, entre os meses de maio e julho, com
temperatura máxima diária em média abaixo de 29 C.
O dia mais frio do ano acontece normalmente no ﬁnal
de junho, com média de 15 C para a temperatura
mínima e 28 C para a máxima. Nos úl mos anos a
temperatura mínima durante esta estação tem
variado para baixo, podendo chegar a níveis inferiores
a 10 Cnos períodos noturnos. Por outro lado, este é o
período mais seco do ano com probabilidade de
apenas 2% de chuva por dia.

Trecho

Origem

Destino

Distância

Elevação

1

brasília

Cocalzinho de
goiás

280 km

3.981 m

2

Cocalzinho de
goiás

itapuranga

265 km

2.820 m

3

itapuranga

aragoiânia

280 km

4.486 m

4

aragoiânia

caldas novas

260 km

4.062 m

5

caldas novas

hotel sonho
verde

348 km

4.980 m

6

hotel sonho
verde

brasília

193 km

1.717 m

A

rota do C1010mi foi dividida em 06
(seis) trechos para possibilitar ao
ciclista um melhor planejamento
quanto aos seus períodos de sono.
Ao ﬁnal de cada trecho sempre teremos um PC
dormitório, com toda a estrutura de refeição,
banho e sono, desta forma garan mos um
ponto de apoio sempre aberto durante o
período noturno.

Pontos de
Controle




Presencial (PC)

Virtual (PV)

Registro no passaporte da
passagem do ciclista.
Frutas, isotônico, água,
cereais/torrone.

05 pontos de controle
dormitório distribuídos ao
longo do percurso.
Hospedagem em quartos
duplos, triplos ou
quádruplos.

Roupa de cama, toalhas e
itens para higiene pessoal
.

Registro feito pelo ciclista por
meio de foto ou cupom de
consumo.
Apresentar no PC seguinte.

Fácil acesso à área para
carimbo de passaporte e
alimentação.



01 refeição quente em cada
PD.

Dormitório
(PD)

Cardápio deﬁnido pelo
próprio estabelecimento.
Frutas, isotônico, água,
cereais/torrone.


Controles extras


Pontos de interesse
Ÿ

Ÿ

A organização irá indicar locais
extras para que o ciclista tenha
opções de alimentação, descanso
e hidratação ao longo do
percurso.
Sempre que possível esses POIs
estarão indicados na carta de rota
e nos arquivos de navegação
(GPX, TCX e FIT).

02 mochilas dropbag
(3kg cada).
1º dropbag disponível nos
03 primeiros PDs.

Ÿ
Ÿ

2º dropbag disponível nos
02 úl mos PDs.

Ÿ

A organização poderá, caso julgue
necessário, transformar um controle
virtual em controle presencial.
A organização também irá analisar a
necessidade da instalação de pontos
de controles secretos além dos
assinalados na carta de rota.
Estas alterações nos pontos de
controle podem ocorrer
principalmente em regiões com
infraestrutura deﬁciente, com chuva
forte, temperatura muito elevada ou
ainda em longos trechos sem apoio
durante períodos noturnos.

Pré-Inscrição
Qualificação
Apresentar a documentação necessária e pelo
menos uma das homologações nos calendários
de 2019 a 2022 do ACP/Randonneurs
Mondiaux:

15/11 a 15/12/2021
Aberta a todos os interessados em par cipar do
C1010mi, mesmo que ainda não tenham a
qualiﬁcação necessária.
O formulário on-line para registro da pré-inscrição
estará disponibilizado exclusivamente no site do
evento.

Ÿ

02 (dois) BRMs 400km ou;

Ÿ

01 (um) BRM 600km ou;

Ÿ

01 (um) BRM 1000km ou;

Ÿ

01 (uma) Super Randonnée 600km
(SR600km) ou;

Ÿ

Paris-Brest-Paris 2019 ou;

Ÿ

01 (um) LRM acima de 1200km.

Assegurar sua ordem de prioridade na garan a da
vaga, isto é, seu nome entrará automa camente na
lista de espera, garan ndo uma posição na ﬁla caso o
limite de vagas seja alcançado.
A pré-inscrição somente será validada após o
pagamento da taxa.

Inscrição
01/01 a 12/05/2022
Para efe var o registro da inscrição o ciclista deverá:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

KIT de Inscrição
Ÿ

Carta de rota digital e impressa.

Ÿ

Passaporte para controle.

Ÿ

Placa/adesivo de iden ﬁcação.

Comprovar a qualiﬁcação para par cipar do
evento até o dia 12/05/2022.

Ÿ

Brieﬁng virtual sobre a randonnée.

Ÿ

Refeição nos pontos de controle dormitório.

Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o
prazo de pagamento es pulado.

Ÿ

Água, frutas, isotônico nos pontos de controle
presenciais ﬁxos ou secretos.

Ÿ

Seguro contra acidentes pessoais individual
com cobertura no território nacional.

Ÿ

Camiseta de par cipante C1010mi.

Ÿ

02 Mochilas (dropbag) padronizadas C1010mi.

Ÿ

Medalha e Cer ﬁcado com tempo de
conclusão da C1010mi.

Preencher o formulário on-line no site do
evento.

A conﬁrmação oﬁcial da inscrição será enviada ao
ciclista por e-mail, juntamente com a relação de
documentos obrigatórios.
Caso o pagamento não seja efe vado no prazo
máximo indicado, a inscrição será automa camente
cancelada e o ciclista perderá sua posição na lista de
espera indo para o ﬁnal da ﬁla.

50 vagas
Pré-Inscrição

Inscrição

até 28/02/2022

R$ 200,00

R$ 1.500,00

Inscrições no site:
www.cerrado1010.com.br
Obs.:

taxas

Ÿ

Até 30/04/2022

R$ 1.700,00
Ÿ

Após 01/05/2022

R$ 1.950,00

O valor da pré-inscrição não será
reembolsável e será descontado caso a
inscrição seja efetivada.
Pagamento via cartão de crédito terá
acréscimos das taxas bancárias.

A

largada será realizada no Quality Hotel &
Suites Brasília, na cidade de Brasília-DF,
devido à sua localização, fácil acesso ao
aeroporto e rodoviária, infraestrutura, amplo espaço
nas imediações, adequadas para acomodar todos os
par cipantes do evento.

Credenciamento
Ÿ

Durante o credenciamento o ciclista deverá apresentar os
documentos que ainda não foram enviados para a
organização.

Ÿ

O ciclista não residente no Brasil deverá apresentar no
momento do credenciamento a apólice de seguro contra
acidentes pessoais. A apólice deverá, explicitamente:

A estrutura do hotel e restaurante serão u lizadas para
comportar os eventos de abertura e encerramento
previstos pela organização do brevet.
A programação completa da largada está prevista para
acontecer conforme descrito abaixo, entretanto,
poderá sofrer alterações para atender ao protocolo
sanitário deﬁnido no modelo de referência para
combate à pandemia de COVID-19 deﬁnida pelas
autoridades sanitárias locais.

Ÿ

Constar o seu nome completo e um número de
iden ﬁcação;

Ÿ

Cobrir a sua par cipação em evento despor vo/lúdico/de
aventura de bicicleta de 12 a 18 de junho de 2022 no
Brasil;

Vistoria

Após a largada, os ciclistas serão conduzidos por
batedores (ciclistas e motos) durante todo o percurso
na região central de Brasília, e os registros nos 03 (três)
primeiros pontos de controle virtuais serão realizados
pela organização sem a necessidade de paradas.

Ÿ

No dia anterior ao inicio do brevet será realizada a vistoria das
bicicletas.

Ÿ

Todos os itens considerados como obrigatórios no regulamento
deverão estar aﬁxafos na bicicleta.

Informações

Ÿ

Todos os itens de porte obrigató o, (capacete, colete, entre
outros) deverão ser apesentados pelos ciclistas.

 cerrado1010.com.br
 randoneirocristal.com.br
 randoneirocristal
 randoneiro.cristal
 randocristal

Ÿ

Caso algum item obrigatório não seja apresentado no
momento da vistoria o ciclista não receberá o passaporte do
brevet.

Ÿ

O ciclista terá até o fechamento da largada para solucionar os
problemas e poder iniciar sua randonnée.

Programação
Pré-Inscrição

Inscrição

15/11
a
15/12/2021

Vistoria

01/01
a
12/05/2022

Credenciamento

Kit de Inscrição

11/06/2022
12:00 ÀS 17:00HS

11/06/2022
12:00 ÀS 17:00HS

11/06/2022
12:00 ÀS 17:00HS

12/06/2022
04:00 ÀS 04:40HS

12/06/2022
04:00 ÀS 04:40HS

12/06/2022
04:00 ÀS 04:40HS

eVENTO
12/06/2022
05:00HS
a
18/06/2022
09:57HS

encerramento
18/06/2022

produtos

1

Camiseta

* Incluída na inscrição

2

Jersey

* Adquirida a parte

3

Bretelle

* Adquirido a parte

4

Novidades

* Outros produtos serão
disponibilizados até o
início das inscrições
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 randocristal

 randoneiro.cristal@gmail.com

Trecho 1

Brasília
Cocalzinho de GOiás

Trecho 2

Cocalzinho de Goiás
Itapuranga

Trecho 3

Itapuranga
Aragoiânia

Trecho 4

Aragoiânia
Caldas Novas

Trecho 5

Caldas Novas
Hotel Sonho Verde

Trecho 6

Hotel Sonho Verde
Brasília

O

hotel Sonho Verde é a casa do Randoneiro
Cristal, foi aqui onde o clube organizou
seus primeiros brevets ainda em 2010. A
parceria de longa data com o hotel nos proporciona
o melhor ambiente possível para

