
 

 
 
 
 

Mineiros se destacam e vencem o primeiro 
dia de prova do Iron Biker Brasil 2021 

Nicolas Machado e Karen Olímpio dominam o sábado (13) de competição e largam na frente 
na busca pelo lugar mais alto do pódio 

 
Muita emoção, adrenalina e desafios marcaram o primeiro dia de prova da 28º 

edição do Iron Biker Brasil, em Mariana (MG), neste sábado (13). Este ano, a 
largada aconteceu na Praça da Sé, onde os competidores iniciaram o percurso pelo 
município e seus distritos. No percurso completo foram 96,2 km, já no percurso 
reduzido foram 60,2 km, passando por trilhas desafiadoras, com altimetrias, subidas 
e descidas e trechos entre ruas e estradas para testar as habilidades dos 
participantes.  
 

Depois de percorrer por trechos com obstáculos e lama, o atleta de Patrocínio 
(MG), Nicolas Machado, chegou em primeiro na categoria Elite Masculina com o 
tempo de 3h19min23seg. “Foi uma prova de alto nível e a minha maior dificuldade, 
hoje, foi o barro. Mas, estou muito feliz com a vitória parcial na categoria e vamos 
para mais um resultado positivo amanhã”, disse o atleta.  
 

Já Karen Olímpio, de Itaúna (MG), conquistou a liderança na Elite, 
completando o percurso no tempo de 3h53min53seg. A atleta destacou animação 
com o resultado e ressaltou a sua expectativa positiva para a segunda etapa da 
prova. “É a minha primeira participação no Iron Biker Brasil e estou muito feliz. Foi 
um grande dia. Tive alguns imprevistos na prova, mas consegui contornar a situação. 
Fiz uma corrida de recuperação em um percurso com bastante lama, sofri e me diverti 
muito. Agora, é recuperar porque amanhã tem mais.” 

 
Confira os 5 primeiros colocados nas categorias Elite Masculino e Elite Feminina 

neste primeiro dia de maratona do Iron Biker Brasil 2021. 
 
Elite Masculina 
 

Nome Cidade Tempo 

Nicolas Raphael Machado Patrocínio (MG) 3:19:23 

Felipe Cristiano Marques Juiz de Fora (MG) 3:19:25 

Lucio Otavio Itabirito (MG) 3:21:30 

Rodrigo Silva Rosa Itaúna (MG) 3:25:04 

Daniel Carneiro Zoia Viçosa (MG) 3:26:49 

 



 
Elite Feminina 
 

Nome Cidade Tempo 

Karen Fernandes Olímpio Itaúna (MG) 3:53:53 

Hercília Ferreira de Souza Belo Horizonte (MG) 3:55:21 

Aline Fatima Mariga Sorriso (MS) 4:03:23 

Leticia Jaqueline Soares Cândido Belo Horizonte (MG) 4:08:46 

Eliz Regina Mazzola Nova Trento (SC) 4:17:49 
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