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Competição válida pelo Paulista foi realizada em São José dos Campos
(SP)
A 2ª etapa do 7º circuito Duathlon do Vale de 2017 realizada no último
domingo contou com a participação d o triatleta Maicon Assunção de
Florianópolis (SC). Válida como etapa oficial do Campeonato Paulista de
Duathlon 2017 pela SPTri, nas distâncias (5km/20km/2,5km), nas
categorias Speed e MTB, individual e revezamento, a prova foi avaliada
pelo participante como uma das mais fortes em relação ao alto nível dos
atletas, com percurso rápido e muito bem organizada pela HL Eventos
Esportivos.
Natural do Rio Grande do Sul e morador de Florianópolis (SC) há seis
anos, o triatleta Maicon Assunção participou pela primeira vez da
competição. A prova foi indicada pelo amigo Ramon que já participa dos
eventos na cidade. Maicon aproveitou a oportunidade de visitar a família
da esposa que é joseense e veio prestigiar e conhecer o evento.
Antes da prova a expectativa de Maicon era conhecer o evento na cidade
natal da esposa e sabia que a prova seria forte com circuito curto e

muito intenso. “Sabemos que a prova é curta e intensa e a expectativa é
chegar entre os primeiros na categoria”.
Maicon encerrou a prova do duatlhon speed com o tempo de 01:09:04 e
com a 22ª colocação geral e após a prova, avaliou o percurso e
organização como excelentes. “Foi uma prova muito forte, de alto nível,
com atletas muito preparados por se tratar de uma etapa do
Campeonato Paulista. O percurso é excelente e a organização está de
parabéns. Com certeza vou participar das futuras edições da prova aqui.
A organização está de parabéns com o apoio aos atletas”, comentou
Maicon que participa de provas de Duathlon e Triathlon há cinco anos e
que tem intensificado seus treinos para participação de ultramaratona.
Resultados – A lista com os resultados e os tempos de todas as
categorias e participantes podem ser conferidas através do
link http://hleventos.com/pdf/3950bed2c1337d9edc26b1f1abcf295c_01
2643.pdf
A 2ª etapa da edição 2017 do Duathlon do Vale e Corrida Super 5k, teve
a organização da HL Eventos Esportivos e ADEEC, patrocínio do Tenda
Atacado e apoio das empresas Supera Comunicação, Convention &
Visitors Bureau, Arroz Fantástico, Core Sport, Decathlon, Monaro
Camisetas, Emercor, Antena 1FM, Hotéis (Ibis, Mercure e Novotel), Açai
Sport De Marchi e Prefeitura Municipal.
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Maicon, com a esposa e o filho

