
BOA 2021 
Cocalzinho de Goiás/GO

10 a 12 de Dezembro

Final do Circuito Brasileiro 
SPOT de Corrida de Aventura

Etapas 
& 

Logística



·Sexta-feira, 10 de dezembro:
16h: saída do transfer do aeroporto BSB para a sede do evento;
18h às 21h: check-in, foto oficial, entrega de kits e recepção de material.

Sábado, 11 de dezembro:
7h: entrega de mapas e racebooks;
7h às 8h: check-in, foto oficial, entrega de kits e recepção de material;
8h30: Briefing técnico;
9h: Largada de ambos os percursos;
13h30: Previsão de chegada dos campeões SHORT;
15h: Premiação SHORT. Pode ser mais tarde em caso de pódio incompleto.
18h: Encerramento do percurso SHORT.

·Domingo, 12 de dezembro:
3h: Previsão de chegada dos campeões PRO;
10h: Premiação PRO e do Circuito Brasileiro SPOT;
12h: Encerramento do evento e saída do transfer para o aeroporto BSB. 

Locação de coletes salva-vidas e cobertor de emergência, solicitação de mapas
extras, interesse no transfer e necessidade de remos da organização devem ser
informados no formulário: https://forms.gle/2LmJNPuYQhtbv8cK8
Deverão ser entregues à organização, de acordo com o cronograma:

Caixa/Saco de Reabastecimento (PRO): máximo de 100l para quartetos e 60l
para duplas;
Material de Canoagem próprio (para quem possuir): coletes salva-vidas e
remos, devidamente amarrados e identificados pela equipe,
preferencialmente dentro de bolsa apropriada. 

Logística e Cronograma

https://forms.gle/2LmJNPuYQhtbv8cK8




BOA PRO 

Trecho com trilhas técnicas, travessia de rio, subidas longas e
navegação fora de trilha em pasto;

Estágio 1 - Mountain Bike

Estágio 3 - Mountain Bike
Trecho de estradão com navegação simples e muito visual;
Caixa de Reabastecimento e Material de Canoagem no AT 3/5.

Estágio 6 - Mountain Bike
Subidas longas em cascalho com curtos trechos de empurra-bike.

Estágio 7 - Trekking (Rogaine)
Todos os pontos são obrigatórios, apenas a ordem é livre.

Estágio 5 - Trekking 
Trechos de corrida em estrada e de trekking fora de trilha com
escalaminhada e navegação difícil.



Trecho de Canionismo no início do estágio 2 (trekking) com 3 etapas:
Rapel 1: cachoeira de 20m com curta natação ou contornando o poço;
2 saltos seguidos de 3 e 5m, com supervisão de staff salva-vidas;
Rapel 2: sequência de pequenas cachoeiras estreitas, desnível total 15m.

Cada rapel contará com apenas uma linha de descida. Não será permitida a
descida intercalada de atletas de equipes diferentes.
Não haverá desconto de tempo em fila de espera. 
Se pelo menos um dos atletas optar por não fazer o trecho (inclusive por
motivo de fila), a equipe sofrerá uma penalização de 2h (acréscimo de tempo
na chegada). 
Mesmo que um dos atletas não vá fazer o trecho, a equipe precisa chegar
completa no início e se juntar de novo no final do trecho.
Uma ou mais etapas do trecho podem ser canceladas por razões de segurança.
Caso uma ou mais etapas do trecho sejam canceladas, mesmo após alguma
equipe já tê-las cumprido, não será aplicada a respectiva penalização, nem
nenhum tempo será descontado de quem as cumpriu; a incerteza faz parte da
aventura.
Lembrem-se que, molhados, podem sentir bastante frio na fila de espera!

Estágio 2 - Trekking

Restante do trekking com trechos fora de trilha em cerrado nativo e visual
incrível!



Rio com muitas pedras e corredeiras classe 2. Capacete e tênis obrigatórios.
Em novembro de 2020, o rio estava baixo. Esse ano havia bastante fluxo.
Os packrafts serão entregues cheios e não haverá necessidade de carregá-los,
exceto nas portagens. Eles não são vazados no fundo para escoamento como
os ducks; pode ser preciso retirar a água acumulada. É terminantemente
proibido arrastar os packrafts.
Haverá trechos de portagem obrigatória,  sinalizados no mapa e no terreno.
Rapel: Há uma cachoeira de 50m no meio da etapa, que deverá ser transposta
com um rapel. Os barcos, remos, mochilas e demais equipamentos deverão ser
descidos em segurança, evitando danos. A estratégia é por conta da equipe.
Haverá cordas extras para amarração se necessário.

É possível descer por uma trilha, mas se pelo menos um atleta o fizer, sua
equipe sofrerá uma penalizaçao de 1h, a ser somada no tempo final.
O rapel pode ser cancelado por razões de segurança. Nesse caso, as
equipes descerão com barcos e equipamentos pela trilha lateral, sem
penalização. Nenhum tempo será descontado de quem cumpriu o rapel;
O kit vertical pode ser deixado junto com o material de canoagem no AT4,
desde que devidamente amarrado/guardado. A organização não se
responsabiliza por equipamentos soltos.

Haverá um corte na canoagem após o rapel, encurtando-a, bem como o
trekking subsequente.
Em caso de chuvas extremas que impeçam a realização da canoagem, o estágio
será substituído por uma etapa de trekking, do AT3 para o AT4, seguindo daí
normalmente com o trekking do estágio 5.

Estágio 4 - Canoagem





Rio com muitas pedras e pequenas corredeiras. Capacete e tênis obrigatórios.
Em novembro de 2020, o rio estava baixo. Esse ano havia bastante fluxo.
Retirar coletes e remos com o staff no AT1; devolvê-los no AT2.
Os packrafts serão entregues cheios e não haverá necessidade de carregá-los,
exceto nas portagens. Eles não são vazados no fundo para escoamento como
os ducks; pode ser preciso retirar a água acumulada. É terminantemente
proibido arrastar os packrafts no chão.

BOA SHORT

Largar com alimentação para toda a prova; Trecho rápido com pouca
altimetria e travessia de córrego;
Carregar tênis para o estágio 2.

Estágio 1 - Mountain Bike

Estágio 2 - Canoagem

Estágio 4 - Mountain Bike
Subidas longas e visual incrível!

Estágio 3 - Trekking 
Subidas longas e trechos de single-track


