Espirito de Aventura Brasil
segurança, profissionalismo e qualidade, respeitando a natureza e você

I Circuito Sul-Mato-Grossense - EDA Brasil de Trekking de Regularidade
Regulamento 2015
1. Definição
1 – O Trekking (caminhada) de Regularidade também conhecido como Enduro a pé ou Rally a pé é uma
modalidade esportiva de caminhada onde uma equipe formada entre 3 a 6 pessoas com o auxílio de uma
planilha de navegação percorrem uma trilha definida pela organização em um tempo predeterminado.
Trekking de regularidade, Enduro a pé e Rally a pé são sinônimos do mesmo formato de prova.
1.1 – Organização do evento: Espirito de Aventura Serviços Ltda – ME, que atua com o nome fantasia de
EDA Brasil - Espirito de Aventura Brasil.
1.2 – Direção: EDA Brasil – Espirito de Aventura Brasil
1.3 – O Site oficial da prova é www.edabrasil.com.br onde serão divulgadas todas as informações.
1.3.1 – Fanpage oficial da prova é www.facebook.com.br/www.eda.com.br
1.4 – O local da prova, saída e chegada serão pré-determinados pela organização.
1.5 – O I Circuito será considerado a partir de 2015 onde teremos 5 provas ao longo do ano conforme
calendário a ser divulgado pelo site.
1.6 – Os locais das provas serão determinados pela organização, preferencialmente, a uma distância
máxima de 150 km da capital, sendo divulgados com antecedência em nosso site e Fanpage
1.7 – O Circuito será composto de 1 (uma) temporada, de acordo com o calendário divulgado em nosso site,
podendo haver alterações nas datas das provas, a critério da organização, e serão comunicadas com
antecedência.
2. Horários, inscrições, pagamentos e concentração das equipes.
2.1 – Inscrições: Devem ser efetuadas pelo site http://www.edabrasil.com.br/
2.2 – Pagamento da inscrição: A inscrição será cobrada, por etapa, via depósito bancário na conta da
organizadora. Para identificação dos pagamentos será acrescido ao valor da inscrição, o valor em centavos
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2.2.1 - Inscrições feitas na semana anterior ao evento não darão direito a camisetas, veja as datas e prazos
informados no site na área de Informações Gerais.
2.2.2 – Além do valor pago, somente poderão participar da prova, as pessoas que tiverem com ficha médica,
inscrição e todos os termos devidamente preenchidos. A organização não devolverá valores pagos, por
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integrante(s) ou equipe, pelo fato de não terem participado do evento. Este(s) valor (es) pode(m) ser
utilizado(s) no evento imediatamente seguinte caso a desistência tenha sido avisada a organização com uma
semana de antecedência. Desistências com menos de uma semana a data do evento não serão devolvidas.
2.2.2.1 - Valores cobrados com antecedência pelos fornecedores de cada etapa serão debitados dos valores
pagos pelos participantes mesmo que o cancelamento aconteça com mais de uma semana de antecedência.
2.2.3 – Ao enviar a ficha de inscrição para a EDA Brasil, a equipe terá sua inscrição registrada. Porém, só
será divulgado como confirmada junto com o respectivo horário de largada, assim que a organização
confirmar o depósito antecipado de todos os membros da equipe.
2.2.4 – Após realizado o depósito do valor da etapa, o representante da equipe deverá encaminhar e-mail
para contato@edabrasil.com.br informando o nome da equipe participante bem como o nome e sobrenome
dos participantes que compõem a equipe.
2.3 – Ordem de largada das equipes: Será conforme a chegada das fichas de inscrição o que será anunciada
pelo site, na área denominada equipes participantes em cada prova.
Recomendados o comparecimento dos participantes sempre no mínimo 30 minutos antes do seu horário de
saída.
2.3.1 – A ordem de largada das equipes será seguindo a ordem numérica: 01,02,03 e assim sucessivamente,
sendo informado em nosso site http://www.edabrasil.com.br/
2.3.2 – Não havendo PC de Largada na Etapa, o horário de largada da equipe será automático, ficando sob a
responsabilidade de cada equipe largar em seu horário, previamente informado na área Equipes Inscritas em
nosso site.
2.4 – Horário de largada das equipes: A largada da primeira equipe está prevista entre às 08h 00m 00s e/ou
09h 00m 00s dependendo da época do ano, sendo informada em nosso site na área Informações Gerais da
prova, com o intervalo de saída das equipes a cada 2 minutos. A organização se reserva o direito de alterar,
para mais ou para menos, o intervalo de tempo entre a largada das equipes, mas mantendo o primeiro
horário fixo, salvo motivo de força maior. Caso o horário de saída seja alterado ele será informado pelo site
www.edabrasil.com.br na área Equipes Inscritas.
2.5 – Valores: Os valores das inscrições por participante para o ano de 2015 serão informados antes de cada
etapa, em nosso site, podendo haver a critério da organização o lançamento de valores promocionais ou
acréscimos dependendo do lugar de cada etapa.
2.6 – Incluso no valor da inscrição: A organização do evento, 1 planilha por equipe, água e frutas em um
ponto (área de descanso) ao longo da trilha, camiseta do evento (para pagamentos até a data estipulada),
almoço (sem bebidas) e premiação para as 3 primeiras equipes de cada etapa feita no final do evento.
2.7 – A prioridade para realização do Circuito é a segurança dos participantes, sendo que, havendo situação
de força maior ou perigo à segurança dos participantes, as provas poderão ser canceladas parcialmente,
totalmente ou transferidas, sem obrigar a organização a indenizar ou compensar os participantes inscritos.
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3. Participação
3.1 – As equipes devem possuir no mínimo 3 e no máximo 6 integrantes.
3.1.1 – Para critério de pontuação ao longo do circuito, será considerada equipe participante aquela que
mantiver o nome da equipe, independente da rotatividade de pessoas na equipe.
3.1.1.1 – Não será aceito duas equipes participantes com o mesmo nome.
3.1.1.2 – Cada equipe deverá escolher no ato da inscrição um responsável que será o contato com o resto da
equipe e que terá a tutoria do nome. Caso este participante entenda necessário ele poderá transferir a tutoria
para outro participante, sendo que para isto, ele precisará necessariamente avisar por escrito a empresa
organizadora.
3.1.2 – A idade mínima para participação é de 10 anos completos, mas o(s) menor (es) deve(m) estar
acompanhado(s) por um dos pais ou responsável com idade superior a 18 anos e possuir autorização de
participação dos pais.
3.1.3 – Não existe idade máxima para participar, basta estar em boas condições físicas. Observe na área
Informações Gerais da prova em nosso site, a duração e distância de cada etapa.
3.2 – A organização poderá, a qualquer tempo, não aceitar mais a participação de equipes que promovam
desordem, brigas, tumultos ou atos deliberados que denigra o esporte, o evento, qualquer pessoa ou staff ou
equipe participante, parceiros ou patrocinadores.

4. A Prova
4.1 – Definido em planilha, com percurso composto por estradas, ruas, trilhas planas, subidas, descidas de
dificuldade variável com obstáculos naturais podendo ser em áreas urbanas, naturais, áreas particulares e ou
públicas.
4.2 – Áreas de descanso: São pontos em que são dados um tempo determinado para paradas informado na
planilha, descanso e lanches.
4.3 – Deslocamento: É definido um tempo para cobrir o trecho, onde as equipes não precisam manter a
média horária.
4.4 – Provas Especiais: As equipes que passarem e completarem as provas especiais ganharão bônus se for
definido na própria planilha, sendo informado na última folha dela. Este bônus é em forma de pontos, a
serem descontados dos pontos perdidos pela equipe ao longo da trilha.

5. Equipamentos e segurança
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5.1 – A organização sempre planejará a segurança da prova ao realizar o levantamento da planilha.
5.1.2 – Um dia antes do evento a organização irá checar a trilha como um todo verificando se existe alguma
alteração entre o dia do levantando da planilha e a véspera do evento provocado por alguma situação
climática ou por terceiros que alterem a segurança da prova.
5.1.3 – Devido a prova ser realizada em áreas abertas e sujeitas a intempéries do clima, a organização
poderá alterar a trilha, colocar equipamentos de segurança (Ex: cordas).
5.1.4 - Fitas zebradas na vertical indicam o caminho a ser seguido, e na horizontal sinalizarão área não
permitida à passagem.
5.1.5 – Caso seja necessário, poderá ser destinando um membro do staff devidamente identificado com
uniforme do evento para orientar as equipes participantes sobre alteração do percurso ou informação
importante para a segurança da equipe, podendo essas orientações ou informações não constarem na
planilha.
5.2 – As equipes devem possuir os seguintes equipamentos obrigatórios:
a) Provas diurnas: cronômetro / relógio, bússola. Mínimo de um (01) por item, podendo ser mais.
b) Provas noturnas: lanterna, cronômetro / relógio, bússola. Mínimo de um (01) por item, podendo ser
mais.
5.2.1 – Equipamentos não obrigatórios, mas sugeridos:
c) Provas diurnas / noturna: prancheta, calculadora simples e um cronômetro e/ou relógio extra, contador
de passos mecânico, caneta, cantil, bonés, capa de chuva, repelente e protetor solar.
5.2.1 – Poderá ser solicitado para algumas etapas alguns itens específicos o que será informado pelo site na
área de Informações Gerais.
5.2.2 – Cada etapa contará com um profissional treinado em Primeiros Socorros, assim como equipamentos
de segurança necessários e um plano de emergência específico para cada local.
6. Prova
6.1 – Será fornecida 1 planilha por equipe no início da prova, com indicações de deslocamento, velocidade
média, observações e símbolo referência.
6.1.2 – A Planilha constará de 5 colunas:
A primeira para o número em sequência para cada referência;
A segunda para o símbolo referência do sentido a ser seguido;
A terceira com informações complementares e/ou importantes, incluso as provas especiais;
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A quarta com distância em metros, parcial (entre uma linha e a próxima) e total (do inicio do trecho até esse
momento),
A quinta com informações sobre o tempo do percurso, parcial (entre uma linha e a próxima) e total (do inicio
do trecho até esse momento).
6.1.3 – Na primeira página da planilha será destina a legenda;
6.1.4 – A última página da planilha serão destinadas as respostas a serem preenchidas pelos participantes
das provas especiais. Esta folha deverá ser entregue no final da prova para a organização para conferência
dos resultados quando necessário.
6.2 – Ao longo da planilha será informada também:
6.2 1 – Velocidade Média horária em cada trecho.
6.2.2 – Área de Descanso são pontos em que é dado um tempo determinado para parada. (descanso,
lanches, etc.)
6.2.3 – Deslocamento é definido um tempo para se caminhar no trecho, onde as equipes não precisam
manter a velocidade média.
6.2.4 – Provas Especiais, as equipes que passarem pelas provas especiais ao longo do percurso ganharão
bônus, conforme definido na última folha da planilha.
6.2.5 – Trilha de Ramificação: Só terá o percurso de ida, podendo ter ou não posto de controle no seu final.
No mínimo 1 integrante da equipe deverá percorrer o trecho descrito na planilha de ramificação. Será
estabelecido um tempo para o percurso, que poderá ser feito em menos tempo. Apos chegar ao local
indicado a equipe deverá continuar da referência anterior.
6.2.6 – No caso de algum imprevisto como: surgimento de nova estrada, nova cerca, cadeado em porteira,
ponte caída, erosões, rio cheio, queda de barreira, atoleiros, abelhas, gado, etc. que impossibilitem a
passagem ou provoquem alguma alteração no roteiro, corre por conta das equipes procurarem os meios que
as conduzam o mais breve possível ao roteiro original. Seus tempos ideais permanecerão inalterados.
7. Apuração
7.1 – A cronometragem será feita com base num tempo padrão (hora, minuto e segundo) e a hora oficial será
fornecida pelo diretor de prova, informada sempre no início da prova.
7.1.2 – 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 e/ou em ordem cronológica onde anotarão os tempos reais
de passagem das equipes, se a equipe estiver completa, etc.
7.2 – A equipe perderá os seguintes pontos na passagem dos PCS:
1 ponto por segundo de atraso
2 pontos por segundo adiantado
7.2.1 – Será vencedora a equipe que perder menos pontos na soma total dos PCS, mais a soma dos pontos
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ganhos nas provas especiais.
7.2.2 – Os PCs funcionarão 10 minutos antes do tempo ideal da primeira equipe passar por ele até 20
minutos após o tempo de passagem da última equipe.
7.2.3 – Descarte de PC: a direção de prova poderá a seu critério descartar um ou mais postos de controle
durante a prova. Será avisado antes da largada e, obrigatoriamente o PC de descarte deverá ser um PC que
a equipe passou.
7.2.4 – O resultado da prova será divulgado no mesmo dia da prova em até 3 horas apos a chegada da
última equipe e publicado no site até 24 horas depois o término de cada prova. No caso em que o diretor de
prova precise se ausentar por alguma situação de emergência, o resultado não será divulgado logo após a
finalização da prova, sendo a divulgação feita pelo site e pela Fanpage até as 20:00 hs do dia seguinte após
a prova.
8. Recursos e Protestos
8.1 – Serão aceitos desde que interpostos ao diretor de prova por escrito até 30 minutos após a chegada da
última equipe participante tratando-se do percurso.
8.1.1 – Tratando-se sobre o resultado da prova, ele será aceito em até 30min após a divulgação do resultado.
O recurso deverá ser feito por escrito e não verbal, ter a assinatura dos integrantes da equipe e o depósito de
R$ 100,00 que será devolvido se for considerado procedente.
8.1.2 – Os recursos e protestos serão julgados por membros nomeados pela direção de prova.
8.1.3 – Após 30 minutos de divulgado o resultado oficial no final da prova não serão mais aceitos recursos.
9. Motivos Desclassificatórios
9.1 – Usar bebidas alcoólicas, qualquer tipo de drogas ou estimulantes antes ou durante a prova.
9.1.2 – Qualquer ato prejudicial aos companheiros da equipe ou da competição.
9.1.3 – Intimação verbal ou física contra outras equipes ou aos postos de controle, resgates, pessoal de
apoio ou ao diretor de prova.
9.1.4 – Palavras obscenas e atos ofensivos contra outras equipes, contra a própria equipe e/ou staff da
organização.
9.1.5 – Danos causados a propriedades particulares.
9.1.6 – Danos causados a natureza.
9.1.7 – Romper cercas, caminhar sobre plantações, hortas, etc ou exercer qualquer ato de desrespeito à
propriedade alheia e/ ou a natureza. Esta penalidade não isenta a Equipe de responder e arcar com
responsabilidade, decorrentes do ato, perante os prejudicados.
9.1.8 – Mexer em, alterar ou retirar do percurso equipamentos ou marcações feitas pela organização.
Espirito de Aventura Brasil
www.edabrasil.com.br - mail: contato@edabrasil.com.br
https://www.facebook.com/www.eda.com.br
Av. dos Crisantemos 490, Bl. B 4, apto 12 – Campo Grande MS - Fone: (67 ) 9939-9546 / (67) 3253-1223

Espirito de Aventura Brasil
segurança, profissionalismo e qualidade, respeitando a natureza e você

9.1.9 – Utilizar equipamentos de comunicação e localização como: telefone celular, rádios, GPS, ou similares
para marcar localização, aferir distância ou interferir na comunicação da equipe organizadora.
9.2 – Trocar os participantes por outros sem ter comunicado a organização por escrito.
9.2.1 – Obstruir a passagem de outra equipe.
9.2.2 – Realizar o percurso, parcial ou totalmente, antes do horário de largada da equipe.
9.2.3 – For flagrada jogando lixo, folhas de planilhas, etc nas trilhas.
9.2.4 – Usar equipamentos de medição: mecânico, “rodinha”, trena ou similar.
9.2.5 – Não passar pelo PC de chegada.
9.2.6 – Empregar atitudes desleais a outros concorrentes.
9.2.7 – Utilizar na equipe algum acompanhante que não seja membro inscrito e não tenha sido autorizado
pelo diretor de prova.
9.2.8 – Usar trena de roda ou medidor de distância com odômetros.
9.2.9 – Alterar ou mexer na máquina ou anotações dos PCS.
9.3 – Deixar integrante da equipe no percurso sem avisar o Posto de Controle ou Resgate da prova.
9.3.1 – As avaliações das situações descritas anteriormente serão de responsabilidade única e exclusiva dos
diretores de prova.

10. Penalidades
10.1 – PC - Posto de controle, onde são anotados os tempos das equipes.
10.1.2 – PV - Posto de controle Virtual, onde são anotadas as distâncias fornecidas pelas equipes.
10.2 – Não passar pelo PC ou PV: 1200 pontos
10.2.1 – Tumultuar o Trabalho do PC: 400 pontos e ou desqualificação a critério do diretor de prova.
10.2.2 – Não respeitar a fila de chegada das equipes no PC: 400 pontos
10.2.3 – Não passar pelo PC de ramificação: 1200 pontos
10.2.4 – Não fechar porteiras (quando solicitado): 200 pontos
10.2.5 – Chegar com menos de 2 integrantes na equipe: 500 pontos por Posto de Controle
10.2.6 – Não trazer os itens solicitados especificamente para uma prova: 200 pontos e ou desqualificação
10.2.7 – Não largar no horário estabelecido: 500 pontos
10.2.8 – PC de erro: passar pelo PC que está fora do percurso correto 600 pontos.
10.3 – Durante o trajeto os participantes devem usar jalecos ou camisetas dos organizadores, se for
solicitado. A equipe será punida com 1000 pontos se um dos integrantes estiver sem a camiseta.
10.3.1 – Utilizar camisetas ou propaganda de outra competição sem o consentimento do organizador
acarretará a desclassificação da equipe.
10.3.2 – 500 pontos fixos por equipe se os participantes passarem separados por 30 segundos entre o
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primeiro e o último integrante.
10.3.3 – O não cumprimento das instruções específicas na planilha acarretará a perda de 1000 pontos fixos.
10.3.4 – O atraso superior a 20 minutos na passagem do PC implicará na perda de 1200 pontos fixos.
10.3.5 – O adiantamento de mais de 10 minutos na passagem do PC implicará na perda de 1200 pontos
fixos.
11. Vistoria e Identificação dos Competidores.
11.1 – Todas as orientações das equipes serão dadas a partir de 30 minutos antes do horário de saída no
local da competição.
11.1.2 – Os competidores serão identificados pelas carteiras de identidade e fichas de inscrição.
12. Empates
12.1 - No Circuito
12.1.1 – Os empates serão decididos considerando-se vencedora a equipe que tiver maior número de vitórias
em etapas válidas. Se persistir a igualdade, será considerado o maior número de segundos lugares e assim
sucessivamente até chegar-se ao vencedor.
12.2 – Na Etapa
12.2.1 – Caso exista empate ao somar os pontos da etapa será considerado para desempate como
vencedora equipe que primeiro fez a inscrição.
13. Pontuação por etapas.
13.1 – Todas as equipes participantes pontuarão em todas as etapas que participarem, segundo a tabela
abaixo:
1º lugar: 40 pontos

2º lugar: 37 pontos

3º lugar: 34 pontos

4º lugar: 32 pontos

5º lugar: 30 pontos

6º lugar: 28 pontos

7º lugar: 26 pontos

8º lugar: 24 pontos

9º lugar: 22 pontos

10º lugar: 20 pontos

11º lugar: 19 pontos

12º lugar: 18 pontos

13º lugar: 17 pontos

14º lugar: 16 pontos

15º lugar: 15 pontos

16º lugar: 14 pontos

17º lugar: 13 pontos

18º lugar: 12 pontos

19º lugar: 11 pontos

20º lugar: 10 pontos

21º lugar: 9 pontos

22º lugar: 8 pontos

23º lugar: 7 pontos

24º lugar: 6 pontos

25º lugar: 5 pontos

26º ao 35º : 4 pontos

36º em diante 3 pontos.

13.2 – A pontuação constará da somatória dos pontos que a equipe tiver ao longo da prova, anotada pelo PC,
descontada do bônus conseguido pela realização das provas especiais.
13.3 – A conclusão de cada prova especial dará direito à equipe um bônus em pontos que será descontado
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dos pontos que a equipe teve no circuito. O valor do bônus de cada etapa será informado na folha de
respostas.
13.4 – Caso uma equipe não participe de uma etapa, não terá direito a pontuar.
13.5 – Será considerado ganhador do circuito quem somar a maior quantidade de pontos ao longo de todas
as etapas realizadas no ano.
14. Premiação das equipes
14.1 – Serão distribuídos prêmios para as primeiras 3 equipes por etapa e para as 3 primeiras equipes do
ranking geral em 2015. As equipes terão o prazo de uma semana para retirar os prêmios.
15. Casos Omissos
15.1 – Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo diretor de Prova.
16. Cancelamentos e ou alteração de percurso da prova
16.1 – Por ser uma prova ao ar livre ela não será cancelado por chuvas, mal tempo, frio, calor, ventos, etc.
16.1.1 – O cancelamento da prova só será feito em casos que ponham em risco a integridade física dos
participantes do evento o que será avaliado e decidido pelo diretor de prova.
16.1.2 – Caso exista alguma alteração de percurso de última hora ele será anunciado pela organização da
prova na saída ou em casos pontuais existirá uma pessoa do staff devidamente identificada que orientará as
equipes sobre o caminho.
17. Equipe organizadora
17.1 – A equipe organizadora será composta por um diretor de prova que cuidara dos assuntos técnicos e um
diretor de prova que cuidará dos assuntos administrativos, um coordenador de segurança, uma equipe de
segurança e resgate a prova e staff que cuidará dos PC e logística do evento todos devidamente
identificados.
17.1.2 – É necessário seguir sempre as recomendações e orientações da equipe organizadora. Caso tenha
dúvidas dirija-se aos diretores da prova.
Diretores de prova
Raul Silveira para assuntos técnicos e de regulamento
Andréa Zagatto para assuntos administrativos
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