
 
Informações Gerais 

 
1-  Serão seguidas, a título de regulamento, as diretrizes CBCA 2021, conforme apresentadas 
em: 
http://www.cbcaventura.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Diretrizes_CBCA_2021.1.pdf 
 
2 - Os mapas serão impressos em papel couchê de alta qualidade (180g/m2), não impermeável! 
Recomenda-se que cada equipe, após fazer suas anotações no mapa, impermeabilize-os com 
papel contact. 
 
3 - Os mapas virão em formatos A3 e A4, nas escalas 1:50000 ou 1:25000, talvez 1:10000. A 
quantidade exata de mapas será divulgada na semana do evento. 
 
4- Cada equipe terá direito a 1 (um) jogo de mapas e racebook. O jogo extra custará R$ 20 
(SHORT) E R$ 40 (PRO). 
 
5 - Nas áreas de transição será disponibilizada água mineral em galões para reabastecimento.  
 
6 - Não serão distribuídos copos descartáveis, tenha o seu próprio sistema de hidratação! 
 
7- Haverá fiscal de PC com planilha de tempos somente nas áreas de transição. Os demais PCs 
podem ser placas numeradas ou locais marcantes do percurso apresentados no “photobook”, 
que as equipes devem fotografar (“selfie”), mostrando nitidamente a placa e todos os 
integrantes da equipe. Se necessário, tirar mais de uma foto para atender a este requisito. Na 
categoria SHORT, é permitido fazer as fotos no celular. Já para os atletas PRO, câmera fotográfica 
é equipamento obrigatório e o uso de celular, proibido, sob pena de desclassificação. 
 
8- O trecho de canoagem será realizado em caiaques duplos portáveis e infláveis (packrafts). 
Serão fornecidas embarcações duplas da Malacara Packrafts 
(www.instagram.com/malacarapackrafts), inclusos no valor da inscrição. Packrafts próprios de 
qualquer fabricante serão permitidos e darão desconto no valor da inscrição. Consultar a 
organização sobre o procedimento. 
 
9- Remos próprios são obrigatórios no percurso PRO e recomendados no percurso SHORT; 
deverão ser entregues junto com os coletes salva-vidas, presos e identificados com o nome da 
equipe, durante o check-in. 
 
10- Disporemos de alguns coletes salva-vidas para locação para os atletas inscritos no percurso 
SHORT. Após a inscrição, entrar em contato com a organização para fazer a reserva. O valor 
será de R$ 40 por colete. Estes coletes estarão disponíveis no início da etapa de canoagem e 
serão escolhidos por ordem de chegada, devendo ser devolvidos ao staff responsável ao final 
desta etapa. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbcaventura.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Diretrizes_CBCA_2021.1.pdf


 
 
 

Equipamentos Obrigatórios 
 

EQUIPAMENTO SHORT PRÓ 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR EQUIPE   

01 faca/canivete com no máximo 10 cm de lâmina N S 

01 kit de primeiros socorros (ver item mais abaixo S S 

01 bússola S S 

01 câmera fotográfica digital com visor para comprovação da 
passagem nos PCs 

PODE SER CEL S 

Telefone celular lacrado pela organização N S 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – TODO O 
PERCURSO   

1 apito 
1 cobertor de emergência (manta térmica) 
1 lanterna (pode ser de cabeça) 
1 Jaqueta impermeável tipo corta-vento ou Anorak 
 

S S 

   

 

 

  



 

 

   

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – MOUNTAIN BIKE   

1 bicicleta S S 

1 capacete S S 

1 pisca-pisca vermelho (luz estroboscópica) traseiro, aceso durante a noite. N S 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – CANOAGEM   

1 remo de pá dupla N S 

1 colete salva vidas, vestido e afivelado 
1 apito 
 

S S 

 
 

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
O Kit de primeiros socorros deve conter obrigatoriamente, no mínimo: 
a. Antisséptico - pomada ou spray; 
b. Anti-histamínico ou antialérgico – 4 comprimidos para os quartetos e 2 para as duplas; 
c. Analgésico – 4 comprimidos para os quartetos e 2 para as duplas; 
d. Gaze (1 pacote); 
e. Esparadrapo (1 rolo); 
f. Atadura (1 rolo); 
g. 5 g de sal ou Rehydrat ou SUUM ou repositor eletrolítico Similar; 
h. 01 par de luvas de látex. 
i. Esterilizador de água: hidrosteril, clorin ou similar ou tintura de iodo 2%. 
 

 
 



 
EQUIPAMENTOS SUGERIDOS 

 
a. Saco estanque para acondicionar equipamentos; 
b. Porta-mapas à prova d'água; 
c. Altímetro; 
d. Pilhas/baterias reservas; 
e. Mochila com sistema de hidratação; 
f. Medicamentos de uso individual. 
h. Odômetro, para uso exclusivo na bicicleta; 
i. Fleece ou jaqueta “segunda pele“ – categoria PRO; 
j. Calça impermeável para a etapa de canoagem. – categoria PRO. 
 

EQUIPAMENTOS PROIBIDOS 
 
São proibidos o porte e uso dos seguintes equipamentos: 
a. GPS, Relógios com GPS, Pedômetro, ou qualquer outro equipamento de auxílio à navegação, 
registro de percurso, medidor de distância ou que mostre a distância e/ou localização, com 
exceção do odômetro de uso exclusivo na bicicleta (exceção: relógios GPS estão liberados no 
percurso SHORT); 
b. Cartas ou mapas não fornecidos pela organização; 
c. Armas; 
d. Equipamento de visão noturna; 
e. Telefone Celular, com exceção do aparelho exigido pela ORGANIZAÇÃO, que deverá estar 
lacrado e desligado durante toda a prova. 
 
A checagem dos equipamentos obrigatórios poderá ser realizada a qualquer tempo, por 
qualquer pessoa da ORGANIZAÇÃO da prova. 
 
 


