
Duathlon do Vale e Super 5k seguem com 

preço inicial até o próximo sábado (28/4) 
24/04/2018 - 16:19 Por:  Ana Amélia Andrade 
A HL Eventos Esportivos segue com inscrições abertas nos valores do 1º lote 
até o sábado (28/4), para a 1ª etapa do 8º Duathlon do Vale e da 6ª Corrida 
Super 5k, em São José dos Campos no Vale do Paraíba. A virada de lote com 
novos valores passa a valer no domingo (29/4). As inscrições estão disponíveis e 
com descontos para grupos, exclusivamente no 
site www.hleventos.com  e www.minhasinscricoes.com.br. 

Primeira etapa dia 20 de maio.  

Entre as novidades de 2018, está o novo percurso na 1ª etapa que será realizada 
na Via Oeste, proporcionando uma nova opção de distância para os atletas na 
prova do Duatlhon a‘Standard’ com prova de 10km (corrida) + 40km (ciclismo) + 
5km (corrida) em volta de 10km, menos monótono, mais rápido e motivante para 
os atletas. Outra novidade é a parceria com o Colinas Shopping, local onde será 
a arena do evento. 

Foto: 

Divulgação 
Em seu 8º ano consecutivo, a edição do Duathon do Vale continua com as provas 
individuais e por revezamento no masculino, feminino e misto, nas modalidades 
Speed e MTB, na distância Sprint: 5km (corrida) + 20km (ciclismo) + 2,5km 
(corrida) e Standard: 10km (corrida) + 40km (ciclismo) + 5km (corrida). Já a 
Corrida Super 5k, em seu 6º ano, terá as provas de corrida 5km. 



No dia do evento, a primeira largada será às 7h15, para os atletas da Corrida 
Super 5k. Já a prova de Duathlon, nas categorias Speed e MTB, terá largada às 
8h30. A Corrida Super 5k terá supervisão da Federação Paulista de Atletismo 
(FPA) e a prova do Duathon, com supervisão da Federação Paulista de Triathlon 
(SPTri). 

Além de todas as novidades, em 2018 serão premiados os melhores por etapa 
ao final do circuito, que será realizado em três etapas (20/5, 07/10 e 11/11). 

A Corrida Super 5k terá percurso plano e será válida para o Ranking Joseense 
de Corrida de Rua 2018, promovido pela Prefeitura Municipal através da 
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Com característica rápida, o 
percurso dá a possibilidade de os atletas mais experientes buscarem novos 
recordes pessoais, além de ser indicado também para os iniciantes. 

A 1ª etapa da edição 2018 do Duathlon do Vale e Corrida Super 5k, terá 
organização da HL Eventos Esportivos e ADEEC, patrocínio do Colinas 
Shopping, Tenda Atacado e apoio das empresas Supera Comunicação, 
Convention & Visitors Bureau, Arroz Fantástico, Core Sport, Monaro Camisetas, 
Açaí De Marchi, Antena 1FM, Speed Tri (online triathlon store) e Prefeitura 
Municipal. 
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