
Além de ser referência por suas universidades, Montpellier também investe muito nos esportes. A cidade
organiza grandes eventos esportivos para enaltecer as equipes masculinas e femininas, donos de diversos
títulos locais e nacionais. Sem contar a oportunidade que a cidade oferece aos atletas de mostrar todo o seu
potencial. Vale lembrar que muito atletas de renome que começaram as suas carreiras por aqui. 

Para turbinar a sua viagem, você pode aproveitar alguns dias acompanhando os maiores eventos esportivos da
França. Além disso, você também pode se desafiar nas corridas de curta distância que a cidade organiza. Os
eventos são abertos a todos, ou seja, não há restrições de idade, muito menos gênero.

LE BOTY FRANCE

Grupos de breakdance se reúnem em Montpellier para definir qual é o melhor do mundo (Foto:
Reprodução/Battle of The Year)

A principal competição de breakdance acontece em Montpellier! Desde 1990, a Battle of the Year,
popularmente conhecida como BOTY, representa a grande final entre os melhores grupos de dança do mundo.

Para se classificar, as equipes participam de batalhas regionais que acontecem nos seus respectivos países.
Apenas oito grupos passam desta fase para se enfrentarem no sul da França. O juri é composto por cinco
dançarinos formados e experientes.

A associação Atittude ainda colabora com o desenvolvimento de práticas culturais urbanas. Assim, o BOTY
ainda oferece uma semana de debates, exposições, grafites e muito mais da cultura Hip Hop. 

FISE

O Fise é o maior festival de esportes radicais do mundo. O evento reúne os melhores do skate, BMX, slackline e
até mesmo parkour (Foto: Reprodução/Marc Almecija)

O Festival Internacional de Esportes Radicais, conhecido como Fise, é o mais aguardado por todos da região
de Occitânia, se duvidar, da Europa. Este é um dos eventos esportivos que reúne mais de 500 mil pessoas nas
margens do rio Lez para acompanhar os melhores do skate, BMX, wakeboard, patins, slackline e até mesmo
parkour.

O Fise surgiu através da vontade de Hervé-André Benoit, um apaixonado por windsurf e BMX, de fazer com
que as pessoas se apaixonassem pelos esportes radicais. A partir desta ideia, o kitesurf se tornou conhecido
mundialmente e ainda conquistou a sua Copa do Mundo. Não parou por aí, o sucesso foi tão grande que graças
ao Fise, ao lado da União Internacional de Ciclista, o BMX e o skate foram aprovados pelo COI como categorias
esportivas nos Jogos Olímpicos. 

Atualmente, o evento possui edições em Hiroshima (Japão), Edmonton (Canadá), Budapeste (Hungria) e
Chengdu (China). Todas as competições são transmitidas ao vivo nas redes sociais do evento. A entrada custa
a partir de € 119 para curtir todos os dias do Fise.

MONTPELLIER URBAN TRAIL

Ao entardecer, os inscritos se reúnem no coração da cidade para percorrer os 12 quilômetros da Urban Trail
Montpellier (Foto: Reprodução/Midi Libre)

A Montpellier Urban Trail oferece uma forma bem diferente de conhecer o centro histórico da cidade. O
percurso de 12 quilômetros é repleto de obstáculos como escadas, declives e vias estreias de paralelepípedos.

São cinco opções para este incrível passeio que promove corrida solo, em dupla onde os corredores devem
cruzar a linha de chegada juntos, em revezamento onde cada participante completará seis quilômetros e, por
fim, o desafio empresarial o qual promove a união de colegas de trabalho. Além disso, há também a Urban Kids
que é percurso adaptado para crianças de seis a 13 anos. 

O evento se torna ainda mais divertido por acontecer ao entardecer com o embalo do DJ da Fun Radio para
animar. Por fim, você ainda pode se deliciar nas barracas de panqueca e vinho quente ao terminar o trajeto de
12 quilômetros. As tarifas para a participação não são caras. As crianças pagam apenas € 2, enquanto as taxas
para os adultos custam a partir de € 18.

A MARATONA DE MONTPELLIER

Na Maratona de Montpellier até mesmo as crianças podem participar do percurso de um quilômetro e meio
(Foto: Reprodução/Miguel Amutio)

O grupo esportivo Montpellier Atletic Meditarranee Metropole (MA2M) organiza anualmente uma prova que
percorre Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon e Palavas. O percurso é lindo e condiz
com o lema do evento: “Do coração da cidade à beira-mar”. A sua primeira edição aconteceu em 2010 como um
projeto de combate ao sedentarismo e à obesidade.

São mais de seis mil corredores de 35 nacionalidades diferentes. Além disso, não há restrição de idades, todos
são muito bem-vindos! Ao se inscrever, você poderá escolher uma das cinco categorias disponíveis. A
Maratona pode ser feita individualmente ou por Revezamento em Equipes de quatro a seis corredores. Se você
não estiver pronto para os 42 quilômetros, pode se aventurar na categoria de Meia Maratona. Há também a
Caminhada Nórdica Saudável com apenas 8 km e sem limite de tempo e, por fim, a KIDS com distâncias de
500 metros a um quilômetro e meio.
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Por ser uma cidade jovial com a maioria da população com menos de 34 anos, Montpellier é famosa por seus eventos esportivos (Foto: Reprodução/Landry Noblet)
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