
 

 

Um percurso relativamente curto, porem com um índice de dificuldade elevado. O início da 

corrida serve de aquecimento para o que vem pela frente. Começamos com 2 km no plano em 

um estradão de terra bem batida. A partir dai a prova mostra o seu primeiro desafio. Uma 

pequena subida de aproximadamente 1,5 km em uma estrada de chão com uma inclinação 

media de 10,5%. Entramos em um single track basicamente plano, porem vai ter dar um 

pequeno desnível negativo de 20 m em 500 m de single track. Na saída você encontra o 

primeiro posto de hidratação e a principal subida da prova tendo uma inclinação media de 

12,8% com 2,4 km. No final desta subida você encontra o segundo posto de hidratação e a 

principal descida da prova. Um single track muito técnico com curvas fechadas, rock garden, 

travessia de três pequenos riachos.  Esse single track tem 1,7 km e um desnível negativo de 

297 m. A descida continua, mas agora em uma estrada estreita, que mistura partes 

pavimentada de concreto (piso bem rústico) e  partes em terra. Vai seguir assim ate o final 

dessa estradinha estreita e sair em um estradão de chão largo e mais plano até a chegada 

dentro do Sitio do Leão.  

Dicas: Levar reservatório de água, isso porque serão somente dois pontos de hidratação e não 

haverá copos nos postos, você terá que encher o seu reservatório com ajuda do staff caso 

precise. Apos o segundo posto de hidratação você passará por três riachos. Eu (organizador: 

Willian Oliveira), sempre pego água no primeiro riacho para minha hidratação. 

O uso da mochila de hidratação não é obrigatório, mas é obrigado levar algum tipo de 

reservatório para se hidratar no posto. Haverá fiscalização na largada para isso e a 

responsabilidade do reservatório chegar com você nos postos de hidratação é sua. 

Desnível Positivo: 

556 m 

Pontos de hidratação 

1 - 4 km 

2 - 6,5 km 

3 - 9,5 km 

Altimetria 

 


