
       

É uma prova diferenciada, um posto de hidratação, 65 km, 2860 de desnível positivo, pontos 

iTRA. 2 PONTOS DA ANTIGA TABELA E 4 PONTOS DA NOVA TABELA! 

Começamos no estradão de chão, e com 1,5 km começamos a nossa primeira subida que tem 

1,8 km com um desnível positivo de  150 m. Entramos em nosso primeiro single track 2,1 km. 

Ao final do single track, encontramos uma estradinha estreita até sair em um estradão plano e 

largo que nos leva ate o Sitio do Leão. Neste momento faremos a fiscalização das mochilas de 

hidratação que são obrigatórias. Caso neste momento você esteja sem a mochila poderá pegar 

com o seu apoio particular e seguir com a mesma, e caso já esteja com a mesma seguirá 

livremente. Se por um caso você não tiver a mochila será cortado neste momento que é o 7º 

quilometro da prova. Mais 2 km de estradão plano e começamos a nossa primeira grande 

serra. A partir dai a prova mostra o seu primeiro desafio. Com 3 km de subida e um desnível 

positivo de 470 m a primeira serra foi vencida, essa subida tem uma inclinação media de 

15,4%, ao final iniciamos o nosso segundo single track em descida com um desnível negativo 

de 470 m em 4,5 km de single track. Neste ponto chegamos em uma pequena parte de asfalto 

que não ultrapassa a uma distancia de 1 km neste piso, logo voltando para o barro. Essa 

pequena subida tem 1,4 km, metade em asfalto e metade em terra. Iniciando uma pequena 

descida de 1 km em uma estrada de chão seguida de uma pequena parte plana de 2 km, ao 

final começamos a subir uma pequena com 1,7 km subida com o ganho de 180 m D+. Ao final 

dessa pequena Serra começamos um sobe e desce de quase 10 km com diferentes níveis de 

inclinação e todos bem curtos ate chegar ao nosso posto de hidratação e alimentação. A 

estrada de chão continua com um leve grau de inclinação para iniciar a principal subida da 

prova passando pelo vilarejo de Tomascar, essa serra tem aproximadamente 13 km com um 

600 D+. Iniciamos a descida mais longa da prova com aproximadamente 8 km e um desnível 

negativo de 650 seguido de uma pequena parte plana de 1 km e uma pequena subida de 1 km 

e uma descida do mesmo tamanho, porem a descida será metade no barro e metade no 

asfalto. Para aqueles que têm boa memória vão ver que já passaram por esse ponto mais cedo 

no sentido contrario e que estarão indo para o segundo single, so que dessa vez vamos escalar 

o mesmo e não descer. O single track em subida com um desnível positivo de 470 m em 4,5 km 

de single track chegando novamente ao topo da primeira grande serra que passamos mais 

cedo. Uma descida 700 m em uma estrada de chão e entramos a direita em mais um single 

track descendo, totalizando mais 2,5 km de descida e um desnível negativo de 310 m.  

Chegamos na ultima serra da prova tendo uma inclinação media de 12,8% com 2,4 km. No final 

desta subida você chega a ultima 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.  



Atenção: Não haverá copos no posto, você terá que encher o seu reservatório com ajuda do 

staff caso precise. 

O uso da mochila de hidratação é obrigatório. Haverá fiscalização na largada para e o 

transporte da mochila com reservatório ao longo da prova é sua.  

Desnível positivo 

2860 m 

 

Ponto de hidratação 

30 km 

Altimetria 

 

 


