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10 a 12 dezembro

Quem Somos

BOA - Brasilia Outdoor Adventure
É uma organização de apaixonados pela corrida de aventura fundada em 2016 e que dirige,
além de eventos oﬁciais, cursos introdutórios e avançados das modalidades que compõem
este esporte, sozinhos ou com parceiros, além da criação de conteúdo digital como
entrevistas e relatos de provas.
Como equipe, em 2019 nos sagramos Campeões Brasileiros e em 2021, já com o nome
BOA Brazil Multisport, vencemos a etapa do Circuito Mundial (Adventure Racing World
Series) realizada no Paraguai, a Expedicion Guarani, no mês de julho.
Siga-nos/inscreva-se nas nossas redes sociais:
Instagram: @brasilia.outdoor.adventure
Youtube: –BOA Brasília Outdoor Adventure

MKS Esportes
Em 2001, Ana e Sergio, dois professores de Educação Física, sendo uma ex atleta de alto
rendimento de Natação e Triathlon, resolveram abrir a MKS Esportes.
A carreira dos dois se iniciou em 1990, quando realizaram seu primeiro evento que foi o
Triathlon Pakalolo, em Brasília.
De lá para cá já são mais de 500 eventos realizados, nas modalidades de Triathlon, Maratona
Aquática, Corrida de Rua, Corrida de Montanha, Ciclismo, Mountain Bike e Desaﬁos Virtuais.
Participaram de eventos de nível Regional, Nacional e Internacional, como por exemplo ;
Corrida Wings for Life, Global Race, Iron Man 70.3, 600k da Nike, Triathlon Endurance, Copa
Brasilia de Triathlon, TRI 257, UCE 515 e Ultramaratona Brasilia.
O que fazem, fazem com amor, trabalham com que gostam, com o objetivo de realizar os
sonhos dos clientes, através da experiência do esporte.

Apresentação
Chegamos à 5ª Edição da BOA tendo acumulado muita experiência
e é hora de expandir horizontes! Por isso, realizaremos pela primeira
vez a prova fora do Distrito Federal.
Quem irá nos receber será a linda cidade de Cocalzinho de Goiás,
que divide com Pirenópolis e Corumbá de Goiás a exuberante
natureza da Serra dos Pireneus.
Hospedaremos a grande ﬁnal do Circuito Brasileiro SPOT de Corrida
de Aventura, do qual organizamos etapas desde sua fundação em
2018.
E também pela primeira vez, estamos realizando o evento em
parceria com a maior empresa de eventos esportivos de Brasília, a
MKS Esportes.

Data e Local
Data: 10 a 12 de Dezembro de 2021.
Sede do evento: Fazenda Hotel Tabapuã dos Pireneus.
Localizada na BR-070, a 5km do centro de Cocalzinho
de Goiás, bem próxima a entrada do Parque Estadual da
Serra dos Pireneus.
Contato/Como chegar.

Modalidades, Percursos e Categorias
PRO (para atletas experientes):
o
o
o
o
o
o

·

115km (total das modalidades);
18 a 24h de duração;
Trekking, Mountain Bike, Canoagem, Rapel, Canionismo;
Orientação exigente;
Válida como ﬁnal do Circuito Brasileiro SPOT de Corrida de Aventura.
Categorias*: quarteto misto, dupla masculina, dupla mista, dupla feminina

SHORT (para atletas iniciantes)
o
o
o
o
o

30 a 40km (total das modalidades);
4 a 8h de duração;
Trekking, Mountain Bike, Canoagem;
Orientação simpliﬁcada.
Categorias*: dupla masculina, dupla mista, dupla feminina,

(*)Obs.: É necessária a inscrição de pelo menos cinco equipes para haver troféu de premiação da categoria.

Inscrições
Valor de inscrição por atleta :
Short : R$ 450,00 - barco incluído
R$ 425,00 - equipe com barco

Pro : R$ 550,00 - barco incluído
R$ 525,00 - equipe com barco
* Os barcos serão packrafts da maraca Canyon
(@canyonpackrafts no Instagram)

Mapas
Serão impressos em papel de alta qualidade, NÃO
IMPERMEÁVEL.
Recomenda-se após fazer as anotações impermebilizá-los
com papel contact.
Virão em formatos A3 e A4 , nas escalas 1:50000 ou
1:25000.
Cada equipe tem direito a um jogo de mapa e race book,
Jogo extra custará R$ 20,00 (short) e R$ 40,00 (pro)

Informações Gerais
Área de Transição - Serão disponibilizados galões de água
mineral, para reabastecimento.
Não serão distribuídos copos descartáveis. Tenha o seu
próprio sistema de hidratação.
Ponto de Controle - haverá ﬁscal somente nas áreas de
transição, com planilhas de tempo.
Os demais Pc´s, são placas numeradas que as equipes
deverão fotografar (selﬁes), mostrando nitidamente todos
os integrantes da equipe e a placa. Se necessário, tirar mais
de uma foto para atender a este requisito.
Categoria SHORT - permitido utilizar a câmera do celular.
Categoria PRO - obrigatório uso de câmera fotográﬁca.
Proibido o uso de celular, pena de desclassiﬁcação.
COLETE SALVA VIDAS : dispomos de alguns coletes para locação,
para os atletas inscritos na categoria SHORT.
Valor de R$ 35,00 por colete, e deverá ser pago na entrega de kit.
Os coletes estarão disponíveis no início da etapa da canoagem, e
deverão ser devolvidos ao ﬁnal da etapa.
RAPEL - No percurso PRO terão 3 rapéis.
As equipes podem optar por não fazer, qualquer um deles. Para cada
um não feito, sofrem a penalização de 1 hora, a ser somado no
tempo ﬁnal de prova. Não contando para os cortes. Se optarem por não
fazer, não precisam carregar os kits verticais.

Programação
Sexta feira , 10 de dezembro:
16h: Saída do transfer do aeroporto de Brasilia para a sede
do evento. 2 horas de viagem
Obs ; Comprem passagem chegando até 15 hrs no máximo.
O preço e o veículo, dependerá da quantidade de atletas.
Deve variar entre R$ 100,00 e R$ 200,00.

18h às 21h: check-in, foto oﬁcial e entrega de kits ;

Sábado , 11 de dezembro:
7h - Entrega de mapas e racebooks
7h às 8h: check-in, foto oﬁcial e entrega de kits para quem não tiver ido na véspera;
8h30: Brieﬁng técnico.
9h: Largada de ambos os percursos.
13h: Previsão de chegada dos campeões – Percurso SHORT

Domingo, 12 de dezembro:
3h: Previsão de chegada dos campeões – Percurso PRO
9h: Encerramento do Percurso PRO
10h: Premiação PRO e do Circuito Brasileiro SPOT;
12h: Encerramento do evento e saída do transfer para o aeroporto BSB.
Obs : Comprem passagens saindo, no mínimo, às 16h.

15h: Premiação SHORT. Pode ser mais tarde em caso de pódio incompleto.
18h: Encerramento do Percurso SHORT.

Equipamentos Obrigatóros
Equipamento
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR EQUIPE
01 faca/canivete com no máximo 10 cm de lâmina;
01 mapa cedido pela organização;
01 kit de primeiros socorros (ver item mais abaixo);
01 bússola para as duplas; 02 bússolas para os quartetos;
01 câmera fotográfica digital para registro da passagem nos PCs

SHORT

PRO

NÃO
SIM
SIM
SIM
Pode
ser
celular
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – TODO O PERCURSO
1 apito
1 cobertor de emergência (manta térmica)
1 lanterna (pode ser de cabeça)
1 Casaco Tipo Anorak

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – MOUNTAIN BIKE
1 bicicleta
1 capacete
1 pisca-pisca vermelho (luz estroboscópica) traseiro

SIM
SIM
NÃO

SIM
SIM
SIM

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – CANOAGEM
1 colete salva vidas, vestido e afivelado
1 apito

SIM
SIM

SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Telefone celular lacrado pela organização

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS – RAPEL
1 cadeirinha certificada
2 fitas solteiras costuradas (80 a 120 cm)
3 mosquetões com trava
1 par de luvas (pode ser de bike)
1 descensor – ATC ou freio 8
1 capacete – pode ser o de MTB

SIM

Kit Primeiro Socorros
Deve conter obrigatoriamente, no mínimo:
a. Antisséptico - pomada ou spray;
b. Anti-histamínico ou antialérgicos;
c. Gaze (1 pacote);
d. Esparadrapo (1 rolo);
e. Atadura (1 rolo);
f. 5 g de sal ou Rehydrat ou SUUM ou Similar;
g. 01 par de luvas de látex.
h. Esterilizador de água: hidrosteril, clorin ou similar ou iodo.
Vamos manter o nível técnico já consagrado e levar o
proﬁssionalismo na organização a um patamar superior.

A checagem dos equipamentos obrigatórios
poderá ser realizada a qualquer tempo, por
qualquer pessoa da ORGANIZAÇÃO da prova

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;

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 ou
ORGANIZADOR, que deverá estar lacrado e desligado durante toda a prova.

QUERO ME INSCREVER

61 99901-3128
61 99901-3128
@mksesportes
@brasilia.outdoor.adventure
mksesportes.com.br

