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REGULAMENTO TREKKING (ENDURO A PÉ) COPA VERÃO TV GERAES DE 
ENDURO A PÉ 2013. 

 

 
 

1- DA INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

Art. 1 – Este regulamento é conjunto de normas disciplinares para organizarmos o 
campeonato de TREKKING 2013. 
Art. 2 – Objetivos Gerais do Evento: 
- Oportunizar a pessoas comuns a conquista de uma vida mais ativa e saudável, a 
elevação da motivação para o trabalho e melhoria da qualidade de vida; 
- Promover o intercâmbio social e cultural, entre os participantes. 
- Desenvolver os valores do esporte entre os participantes, como o companheirismo, 
integração, educação, socialização, atuação em equipe, responsabilidade, lealdade, 
determinação e outros, além da conquista de metas; 
 

2- Etapas: 
 

Art. 3 A atividade será realizada em 3 etapas; todos os locais serão previamente 
escolhidos antecipadamente e divulgado aos participantes com um prazo mínimo de 
10 dias; 

 
 
      3- Participantes: 

 
Art. 4 – Podem participar das etapas do TREKKING 2013, qualquer pessoa de 
ambos os sexos de idade mínima de 14 anos. 
Art. 5 –  As equipes serão formadas com 2 a 4 integrantes; 
Art. 6 – As equipes devem possuir os seguintes equipamentos: (sugestão) cantil, 
saco plástico para lixo, cronômetro, canetas, prancheta pequena, calculadora 
simples. Cada participante deverá levar para o percurso no mínimo 1,5 litros de 
água, para garantir sua hidratação até o ponto de água no neutralizado. 
O vestuário poderá ser: Tênis confortável ou bota, blusa de cor clara, calça de 
moletom ou Bermuda e meias grossas. 
 

4- DAS INSCRIÇÕES. 
 

Art.7 – Será formalizada mediante ficha de inscrição (padrão), devidamente 
preenchida, dentro do prazo estipulado pela coordenação geral do evento. Os 
participantes deverão ao fazer sua inscrição, escolher sua categoria Expert, novatos 
ou Academias, caso contrário, estarão automaticamente inscrito na categoria 
Expert. 
Art.8 – A Equipe que mudar de categoria após a 1ª etapa perde os pontos das 
etapas anteriores e ficará na categoria escolhida até o final das etapas. 



2 

 

Art.9 – As equipes que mudarem de nome, entre as etapas anuais, deverão informar 
aos coordenadores do trekking através do e-mail fausiobichodomato@yahoo.com.br, 
Desta forma não perderão as pontuações já adquiridas em outras etapas. 
Art. 10 – Se necessário for, as equipes poderão (trocar) ao longo do campeonato, 
até metade de seus integrantes, mais do que isso, perderá os pontos conquistados 
na etapa. 
Art.11 - O horário de saída das equipes na prova será oficialmente ás 09:00,  
podendo ser alterado de acordo com a necessidade da comissão organizadora. 
 

5- DOS PROTESTOS 
 

Art.12 – Para as equipes é facultado protestar contra irregularidades verificadas no 
andamento da prova, sempre que puderem comprovar que alguma equipe deixou de 
cumprir os aspectos legais do presente regulamento; 
Art. 13 – O protesto deverá ser encaminhado no prazo de 24hs após a divulgação do 
resultado para o coordenador geral do evento, através do e-mail 
fausiobichodomato@yahoo.com.br 
Art. 14 - O protesto que não houver fundamentos comprobatórios, a equipe perderá 
3 colocações na classificação. 
Art. 15 – Caso o protesto seja considerado procedente, a equipe receberá uma nota 
oficial da comissão julgadora, onde não caberá nenhuma intervenção de outras 
equipes; 
 

6- COMISSÃO JULGADORA 
 

Art. 16 – Consiste em uma equipe de três pessoas com a finalidade de julgar 
qualquer eventualidade que for relatada pelo coordenador geral da equipe;  
Art. 17 – São passíveis de punição todos aqueles que direta e indiretamente ligados 
ao evento, provoquem distúrbios ou tentem desvirtuar as finalidades do evento, 
protestos improcedentes, críticas difamatórias, ou outros atos que tumultuem a 
organização do evento, sob pena de perda de pontuação da equipe ou 
desclassificação da mesma na etapa. 
 

7- DAS PREMIAÇÕES 
 

Art. 18 – As premiações de medalhas acontecerão da seguinte forma: 
 

a. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares da categoria Expert. 
b. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares da categoria Light 
c. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares da categoria Academias 

 
Obs: Poderá ocorrer diminuição da premiação dependendo do número de 
equipes inscritas na categoria 
 

 Troféu para a equipe campeã de cada categoria ao final do campeonato. 
 

8- DA COORDENAÇÃO 
 

Art. 19 – Compete a coordenação geral do TREKKING/ENDURO A PÉ 
 

A) Acompanhar, Supervisionar e Coordenar o TREKKING/ENDURO A PÉ 
B) Disponibilizar em local definido antes da largada a ordem de saída das 

equipes; 

mailto:fausiobichodomato@yahoo.com.br
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C) Aprovar e autorizar a intensidade das trilhas, ponto de água e lixo, Pc de 
controle planilha, locais do apoio, equipe de recolhimento planilhas dos Pcs 
para agilizar a entrega do resultado; 

D) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;  
E) Controlar o PC (posto de cronometragem ou de controle); 
F) A coordenação técnica é de competência da equipe BICHO DO MATO.  

 
Art. 20 – O BICHO DO MATO EVENTOS não se responsabiliza por qualquer 
acidente que possa ocorrer com funcionários, terceiros ou convidados durante a 
realização das etapas;  
 

9  – DO PERCURSO E APURAÇÃO 
 

Art. 21 - O percurso será definido em planilha, composto por estradas, ruas, trilhas 

planas, subidas, descidas de dificuldade média com obstáculos naturais. 

Art. 22 - Neutralizados: São pontos em que é dado um tempo determinado para 

paradas, descanso e lanches. 

Art. 23 - Deslocamento: É definido um tempo para cobrir o trecho, onde as equipes 

não precisam manter a média horária. 

Art. 24 - Provas Especiais: Se houver provas surpresas durante o percurso às 

equipes que as cumprirem ganharão bônus. 

Art. 25 - Os trechos de medição serão os seguintes: 

a. Básicos 

b. Especiais - contra o relógio. 
 
Art. 26 - A cronometragem será feita com base num tempo padrão, a hora oficial 

fornecida pelo diretor de prova, e estará afixada no local de largada. 

Art. 27 - O PC (posto de cronometragem ou de controle) estará colocado ao longo 

da trilha em locais e pontos aleatórios, podendo estar ou não nas referências, onde 

anotarão os tempos reais de passagem das equipes, se a equipe estiver completa. 

O local de anotação é na REFERÊNCIA, nem antes nem depois dela. Em caso de 

PC fora da referência, existirá no ponto de anotação uma fita ou bandeira indicando 

o local exato da anotação. 

Art. 28- A não passagem em um PC determina a perda de 1.800 pontos. A equipe 

perderá os seguintes pontos na passagem dos PCS: 

 1 ponto por segundo de atraso, (5” de tolerância) O atraso superior a 10 

minutos na passagem do PC implicará na perda de 1800 pontos fixos. 

 3 pontos por segundo adiantado (sem tolerância) O adiantamento de 10 

minutos na passagem do PC implicará na perda de 1800 pontos fixos. 

 Passar em sentido contrário ao determinado na planilha 900 pontos. 
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 Passar pelo PC com menos de 50% dos integrantes, 1.800 pontos 

 Será vencedora a equipe que perder menos pontos na soma total dos PCS. 

Ao avistar um PC a equipe participante deverá prosseguir normalmente 

respeitando a fila de passagem, ou seja, não poderá ultrapassar outras 

equipes no campo de visão do PC. 

 Uso do celular é proibido, a equipe flagrada perderá 300 pontos. 

 Os PCs funcionarão até 10 minutos após o tempo de passagem da última 

equipe. 

O PC anotará quando o portador do número de identificação de cada equipe 
passar. Este deverá sempre estar colado na camiseta do portador e deixar 
visível na passagem pelo PC. 
 
A organização deverá divulgar o resultado da prova 1 (uma) hora após o 
horário ideal de chegada da última equipe a largar.  
 
Pontuação: 
1º lugar 40 
2º lugar 37 
3º lugar 35 
4º lugar 33 

5º lugar 31 
6º lugar 29 
7º lugar 27 
8º lugar 25 
9º lugar 23 
10º lugar 21 
 
Casos e situações não descritas nesse regulamento, serão definidas entre 
organização e comissão julgadora. 
 
 
Boa prova a todos! 
 
 
 
 
 
 
 

“O importante é a diversão, descontração, a alegria o estar bem” 
 

 


