Serra será interditada domingo dia 11 das 6h às 10h para o 10º Desafio Rio do Rastro
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Lauro Müller e Bom Jardim da Serra - A cidade de Lauro Müller recebe no dia 11 de
novembro, o 10º Desafio Serra do Rio do Rastro – Speed e Mountain Bike, a prova ciclística
mais famosa do Brasil.
Para a realização do evento a rodovia SC390, trecho Serra do Rio do Rastro, será interditada
totalmente no período das 6h às 10h. A Policia Rodoviária Estadual solicita aos usuários que
evitem este trecho da rodovia durante a realização do evento. A largada será em frente ao
Ginásio de Esportes Nelson Righetto e a chegada no mirante Serra do Rio do Rastro. Para
esta etapa, está confirmada a presença das duas modalidades no mesmo dia do evento.
Poderão competir nesta etapa as bicicletas de Ciclismo e as bicicletas da modalidade Mountain
Bike.
O percurso é de 24,6 Km
com chegada no mirante da Serra. Haverá 4 pontos de hidratação com frutas, 3 pontos ao
longo do percurso e um ponto na chegada.
A Serra sempre reserva surpresas. A largada em Lauro Müller pode ser com temperatura
amena e a chegada ao alto com a temperatura de 10ºC. A prova conta com 2 ônibus de apoio
que, após o evento, farão o transporte dos atletas até o local de largada. Informe aos amigos e
familiares que a Serra será fechada nos dois sentidos às 6h15.
O evento tem o apoio da Federação Catarinense de Ciclismo, Polícia Militar de SC, Corpo de
Bombeiros e Prefeitura de Lauro Müller.
ProgramaçãoDia 10/11 – Sábado10h00 até 17h00 – Retirada dos KitsLocal: Ginásio de
Esportes Nelson Righetto
Endereço:
Rua Pref. Flávio Righeto, 425 – Centro, Lauro Muller – SC
Dia 11/11 – DomingoO local da largada é será em frente ao Ginásio de Esportes Nelson
Righetto.
06h40 – Largada Bicicleta Estrada e Mountain Bike. Categorias Feminino, Juvenil, Veteranos,
Tandem, Bikes Fixas e Portadores de Necessidade Especial (PNE)06h50 – Largada
Categorias Masculina (todas Mountain Bike)
07h00 – Largada Categorias Masculina (todas Estrada)
***Os competidores
deverão estar presentes no local da largada com no mínimo uma hora de antecedência.
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