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Urubici - Cerca de 100 pilotos de diversos estados participaram do Ururocky, que aconteceu
nos dias 8 e 9 de junho, em Urubici.

Foram dias históricos para o MTB catarinense com muita diversão, trilhas, música, churrasco e
chopp a exemplo do que rolou no Flowripa Enduro Fest.

Aliás, o conceito do Enduro Fest SA é justamente a diversão, é um encontro de amigos
apaixonados pelo estilo de vida all mountain e o mais puro MTB.

Urubici já é nacionalmente conhecido no mundo do enduro, principalmente por ter sediado
varias etapas do BES, que por anos foi uma das maiores provas de enduro do Brasil, inclusive
com uma etapa do LATAM e de etapas que qualificavam para o Mundial de enduro.

E foi assim, participando do BES e posteriormente do Staff do mesmo que nasceu o grupo
Bravadores Urubici Trails, um bando de malucos com pás, picaretas e rastelo na mão. Um
grupo que vive o estilo, constrói e mantém as trilhas mais alucinantes de Urubici. Um esforço
que vale a pena quando vimos a alegria no rosto dos amigos no final de cada especial.

Este ano o Ururocky contou com quatro especiais, três delas foram reconhecidas no sábado
(templários, veadeiros e a clássica mata-burro), e no domingo ainda tivemos um blind na
inédita invernada.

O objetivo principal é a diversão, então durante todo o evento tivemos resgate disponível para
o topo da antena. Quem quisesse podia subir embarcado, isso tornou possível fazer até 10
descidas em um único dia, sim 10 descidas no sábado, inclusive a noturna mata-burro que foi
precedida por uma sapecada de pinhão e um por do sol de tirar o chapéu.
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No sábado os riders também puderam fazer o test ride na Specialized Kenevo, colocando a
bichinha a prova no ambiente para o qual ela foi feita, locais como Urubici. É um detalhe, este
ano eram 12 e-Bikes inscritas na prova, foi a terceira maior categoria.

Pra aumentar a diversão rolou também a animação da banda Broken que tocou no churrasco
de confraternização no sábado e no domingo a equipe Bravadores agradeceu a cada um que
prestigiou e ajudou para o sucesso do evento, com a certeza de que este formato tem muito a
crescer. O projeto já conta com grandes patrocinadores e proprietários de terra que acreditam
na ideia e permitiram os atletas desfrutarem as suas trilhas.

**MTB - Mountain Bike
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