
1º DESAFIO 93FM PICO DA BANDEIRA 
Corrida e Caminhada 

24.NOV 2019 | PICO DA BANDEIRA, BOA VISTA, RIO DO SUL, SC, BRASIL 
 
 
 
 

O EVENTO 
 

O 1˚ Desafio 93 FM Pico da Bandeira Corrida e Caminhada é um projeto inédito de                
corrida e caminhada em trilha, que contempla um percurso inspirador e desafiador            
na capital do Alto Vale do Itajaí, o Pico da Bandeira, bem no centro de Rio do Sul. A                   
grande novidade deste desafio está na oportunidade de correr ou caminhar em um             
pontos mais altos da cidade e contemplar paisagens incríveis. Neste desafio os            
atletas podem escolher as modalidades corrida - 5km ou 10km em diversas            
categorias e caminhada - 5km na categoria livre. O percurso foi planejado para             
desafiar atletas iniciantes e veteranos, que terão a oportunidade de superar seus            
limites e estimular uma vida mais saudável, aliado a muita diversão e segurança. 
E aí, partiu correr juntos - acessa lá www.partiualtovale.com.br 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
Sábado - 23 de novembro 
15h às 22h - Entrega dos Kits 
Local: Centro de Inovação Norberto Frahm - Centro de Rio do Sul 
 
Domingo - 24 de novembro 
7h - Concentração e abertura do evento 
Local: Secretaria da Municipal de Educação, Bairro Boa Vista, Rio do Sul, SC 
8h - Largada 5km e 10km, todas as categorias 
10h30 - Premiação 
11h - Encerramento 
 
 
 
 



 
 

INSCRIÇÕES 
 
As inscrições estarão disponíveis pelo site www.partiualtovale.com.br 
até dia 20 de novembro de 2019, ou até atingir o limite técnico total de 200 inscritos.  
 
Valores das inscrições para 5km e 10km (masculino, feminino e master) e 5km 
caminhada de acordo com data dos lotes:  
1˚ LOTE - Até 28 de outubro ou até acabar o lote - R$ 50,00 
2˚ LOTE - Até 10 de novembro ou até acabar o lote - R$ 60,00  
3˚ LOTE - Até 20 de novembro ou até acabar o lote - R$ 70,00  
 
*Será concedido o valor de 10% de desconto sob o lote vigente, para grupos ou 
assessorias com 10 ou mais inscritos. Para usufruir do desconto entre em contato 
com a organização pelo whatsapp (47) 9 9116-7443 
 
 

KIT PARTICIPANTE 
 

O kit do participante é composto por:  
Sacola plástica, camiseta, medalha finisher, numeral, chip e produtos dos 
apoiadores. 
 

PERCURSO 
 

O percurso do 1o Desafio 93FM Pico da Bandeira será diversificado com subidas, 
descidas, trilha e estradas. Abaixo segue as metragens e descrição do trajeto. 
 
Largada - Secretaria de Educação de Rio do Sul, próximo a Escola João Custódio 
da Luz, Bairro Boa Vista, Rio do Sul - SC. 
400 metros com e sem pavimento / subida a plano 
800 metros de trilha / subida forte 
2.300 metros de estrada não pavimentada / pouco subida leve / predomínio de 
descida 
700 metros em trilha com subidas e descidas moderadas 
800 metros com e sem pavimento / plano e descida 
Chegada -  pátio da Secretaria de Educação de Rio do Sul 
* O percurso contará com dois pontos de hidratação - H1 e H2 
 
O percurso será sinalizado e contará com monitores para orientação dos atletas. 

http://www.partiualtovale.com.br/


 

 
 

PREMIAÇÃO 
 

Medalha Finisher para todos os participantes (corrida e caminhada). 
Troféu para os 3 primeiros colocados em cada categoria (corrida). 
Troféu para o campeão geral (corrida). 
 

Realização:  
Partiu Alto Vale | Associação Expedição e Aventura 

 
Apoio: 

SESI | Prefeitura de Rio do Sul | Unidavi | 93FM 
 

Canais Oficiais de Comunicação:  
Email: partiualtovale@gmail.com 

Fone: (47) 9 9116-7443 
Site: www.partiualtovale.com.br/desafio-sicoob 
Facebook: www.facebook.com/partiualtovale 
Instagram: www.instagram.com/partiualtovale 

http://contato@desafiosicoob.com.br/
http://www.desafiosicoob.com.br/
http://www.facebook.com/desafiosicoob/
http://www.instagram.com/desafiosicoob/

