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São Joaquim – A cidade será palco mais uma vez para a realização do Circuito dos Vinhedos,
que será realizado neste próximo domingo, dia 4 de novembro,
passando pelas
vinícolas Villaggio Bassetti, Monte Agudo e Villa Francioni.
As provas acontecem nas modalidades de 21k, 8km e 4km. São esperados atletas de várias
regiões do Brasil, movimentando a cidade dos vinhos finos de altitude.
As provas passarão por entre os vinhedos, localizados à 1.260 metros acima do nível do mar.
O principal objetivo dos organizadores é estimular a criação de um polo turístico e esportivo
agregando as riquezas da região serrana, fomentando as atividades com consciência e
sustentabilidade.
A coordenação do evento é da empresa Viee. As inscrições podem ser feitas no site:
circuitodosvinhedos.com.br
Ao final do evento serão plantadas 100 árvores como compensação pela redução de CO2.
Prova de 21 Km Local: Praça Cesário Amarante - São Joaquim - SC Data: 04 de novembro
de 2018 (Domingo)
Largada:
7h30
Percurso:
No início serão percorridos 6k no asfalto até a Villa Francioni, continuando mais 6k dentro da
Villa entre os parreirais. Saindo da villa serão mais 9k sendo 5k pelo asfalto e os últimos 4k
dentro da vinícola Villagio Bassetti que será a chegada.
Prova de 8 Km Local: Vinícola Monte Agudo - Rodovia SC 114, km 69,5, São Joaquim, SC D
ata:
04 de novembro de 2018 (Domingo)
Largada:
8h30
Percurso:
A largada será na Vinícola Monte Agudo as 8h30 da manhã. No início serão percorridos 4k
dentro da vinícola entre os parreirais e os 4km restantes no asfalto chegando no Villaggio
Bassetti
Prova de 4 Km
Local:
Villaggio Bassetti - Rodovia SC 114, km 300, São Joaquim, SC
Data:
04 de novembro de 2018 (Domingo)
Largada:
8h30
Percurso:
A largada será na Villaggio Bassetti as 8h30 da manhã.
Todo o percurso será dentro da vinícola.
Premiação As categorias serão premiadas com Taças de Cristal e vinho do primeiro ao quinto
colocado geral nos naipes masculino e feminino nas provas de 21 Km, 8 km e 4 km Individual.
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A modalidade de caminhada com medalha de participação.
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