Serra do Rio do Rastro recebe décima edição do Desafio de Ciclismo neste domingo
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Lauro Müller Bom Jardim - O município de Lauro Müller se prepara para receber mais uma
edição de uma das provas de ciclismo mais famosas do Brasil,
o Desafio Serra do Rio do Rastro, que acontece neste domingo (10). Cerca de 750 atletas
estão inscritos para desafiarem a estrada eleita como a mais espetacular do mundo.
Conforme a Federação Catarinense de Ciclismo – FCC, são 24 categorias nesta edição,
destinada para os atletas em duas modalidades, Speed - Ciclismo de Estrada e para as
bicicletas da modalidade Mountain Bike. As largadas estão programadas para as
6h40min/6h50min/7h, na Rua Flávio Righetto, defronte ao Centreventos Nelson Righetto,
passando pelas Ruas Henrique Lage e Valdir Cotrin, até a Rodovia SC-390. Serão 24,6
quilômetros de subida, partindo de 200 metros de altitude para mais de 1,4 mil metros, no
Mirante em Bom Jardim da Serra, local da chegada.
Haverá três postos de hidratação com frutas e água ao longo do percurso. A expectativa da
FCC é de que o primeiro atleta deve completar a corrida em pouco mais de uma hora. Os cinco
primeiros atletas de cada categoria subirão ao pódio e receberão troféus e medalhas.
A competição é organizada pela FCC com apoio do Governo do Município de Lauro Müller.
Serra será interditada
Os postos da Polícia Militar Rodoviária - PMRv de Guatá e Bom Jardim da Serra alertam aos
motoristas que planejam passar pela Serra do Rio do Rastro no final de semana para ficarem
atentos a interrupção no trânsito. Isso porque no domingo, dia da prova, o trecho da rodovia
SC-390, onde acontecerá o desafio, será interditado nos dois sentidos, a partir das 6h. A
liberação da rodovia está prevista para as 10 horas.
Movimentação de atletas inicia no sábado
No sábado (9) a equipe da Federação Catarinense de Ciclismo estará durante todo o dia com
estrutura montada no Centreventos Nelson Righetto, onde os atletas serão recepcionados para
entrega dos kits que acontecerá das 10h às 17h.
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