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Senhores Presidentes. 

O evento denominado “JOGOS RADICAIS URBANOS  DE MTB”  a ser realizado no dia 19 

de novembro de 2017 em Campo Grande  está inserido no calendário de provas válidas para o 

ranking estadual desde janeiro de 2017. 

Em negociação com os organizadores e no sentido de premiar os atletas mais 

dedicados a Federação exigiu que a prova tivesse uma premiação de R$10.000,00 (Dez  Mil 

Reais) distribuído em diversas modalidades. 

Se não fosse feito esse acordo o evento seria realizado da mesma forma e teria o 

número de participantes inalterado e os únicos prejudicado seriam os atletas federados que 

se dedicam. Porque ficariam sem nenhuma premiação. 

É de conhecimento de todos que os únicos ganhadores de provas são os atletas 

federados. 

Em contra partida o organizador exigiu que a prova fosse válida para o Ranking 

Estadual e que terá o valor da inscrição de R$100,00 – e além da premiação em dinheiro o 

organizador   ainda fornecerá premiação na geral e  por faixa etária com  troféus, medalha de 

participação, camiseta do evento, frutas, isotônico e toda a estrutura adequada no local do 

evento  e outros brindes de patrocinadores. Pela estrutura que será montado e visibilidade 

que terá o valor é plenamente condizente.  

Os atletas federados melhores pontuados no Ranking Estadual não serão prejudicados 

pelo fato do valor da inscrição ser superior ao pactuado. Pois,  serão com certeza os 

ganhadores das premiações em dinheiros. Além de participarem de um evento de grande 

porte e com  toda a mídia presente, divulgando seus patrocinadores particulares. 

Também será reservado 200 vagas para os atletas federados em link exclusivo e com 

prazo pré-determinado. A previsão é de que as vagas se esgotem em menos de uma hora para 

os demais interessados. 

Certo de poder contar com a compreensão dos senhores, aproveito a oportunidade 

para renovar minha estima e distinta consideração. 

PS – o Presente edital estará disponível no site desta federação e será levado ao 

conhecimento de todos os atletas federados e estará disponível para toda a sociedade. 
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