REGULAMENTO GUENOA ADV RACE
1 - DIRETOR DE PROVA:
É o responsável em executar as datas e disposições deste Regulamento justificando as
alterações quando cabíveis. O Diretor de Prova poderá, a qualquer tempo, cancelar qualquer
modalidade ou percurso da prova, se julgar necessário, acionar o resgate de qualquer
integrante da equipe competidora, se julgar necessário, sendo o ônus do resgate de
responsabilidade do resgatado.
2 – DEFINIÇÕES
PC: é o local de passagem obrigatória para a equipe competidora, locados ao longo do
percurso e devem ser alcançados na ordem determinada pela organização.
Áreas de Transição- AT: é um PC diferenciado por ser uma área onde haverá mudança de
modalidade esportiva.
PC Virtual: São locais de passagem obrigatória para a equipe onde não há a presença de
pessoas (FISCAIS). Neste ponto, haverá alguma informação ou particularidade do local que a
equipe deverá procurar e anotar e que será conferida por fiscal do próximo PC.
Fiscal de prova: pessoas responsáveis em registrar a passagem e horário de chegada e saída
das equipes competidoras, com autoridade de fazer checagem de equipamentos obrigatórios.
3 - PROVA: A GUENOA ADV RACE será apenas uma etapa. A distância percorrida será de
aproximadamente 50km Pró, divididos em diversas modalidades: Mountain bike, trekking,
navegação, Canoagem e Canioning. A navegação será por mapa 1:50.000. Por qualquer
motivo e a qualquer tempo, a organização poderá adiar a prova, modificar ou mesmo cancelar
algum trecho ou modalidade.
4 - TEMPO DE PROVA: A organização controlará o tempo oficial da prova observando desde o
horário de largada até a último competidor cruzar a linha de chegada. Haverá tempo limite para
passagem nos PCs. Caso alguma equipe não atinja o posto de controle corte (PC) dentro do
limite de tempo estipulado pela organização, a equipe competidora se encaminhará para o
próximo PC estipulado pela organização ou para a linha de chegada
5 - EQUIPES:
- As equipes serão compostas de 2 atletas, SEM EQUIPE DE APOIO para a categoria
AVENTURA e quartetos e duplas masculinas e mista para EXPEDIÇÃO, SEM Equipes de
apoio.
- A idade mínima para os competidores é 16 anos, sendo que menores de 18 anos com
autorização dos pais e organizadores da prova.
6 - INSCRIÇÃO: Será considerada inscrita a equipe que:
-Realizar a inscrição pelo site juntamente com o aceite do termo de responsabilidade, assim
como, o pagamento da inscrição e 1kg de alimento não perecível a ser entregue na retirada do
kit atleta.
Valores da Inscrição:
R$ 110,00 por atleta em ambas as categorias já incluso a embarcação.

7 - DESISTÊNCIAS: Em caso de desistência a equipe inscrita poderá apresentar outra equipe
para ocupar sua vaga comunicando à organização a troca num período mínimo de 1 hora antes
do inicio da prova.
8 - EQUIPAMENTO SUGERIDO:
Observação 01 (Kit Primeiros Socorros): Cada equipe competidora, poderá carregar comsigo
equipamentos de primeiros socorros listados abaixo. Esparadrapo (01 rolo); Gaze (01 rolo);
Analgésico (10 comprimidos);Protetor Solar (30ml);Sal (10 gramas) ;
“01 Celular, capacete - luvas - bicicleta" (Obrigatórios)
8.1 - Equipamentos Obrigatórios:
Quarteto e Duplas
Quantidade
Bicicleta, Luvas, Capacete, colete salva1 por competidor
vidas, apito
Kit 1º socorros
1 por equipe/dupla
Bússola (importantíssimo)
1 por equipe/dupla
Aparelho Celular
1 por equipe/dupla
Papel Contact
2 metros
Caneta Retro Projetor
1 por equipe
1 kg de alimento não perecível
1 por competidor
Kit rapel (possível locação)
1 para duplas 2 para quartetos
9 - CLASSIFICAÇÃO:
A primeira equipe que cruzar a linha de chegada depois de ter passado corretamente por
todos os PCs e PVs na ordem cronológica será a vencedora geral da prova na sua categoria.
10 - PREMIAÇÃO:
Todas as categorias serão premiadas. A organização se reserva o direito de excluir da
premiação as equipes que tiverem atitudes consideradas anti-esportivas. Esta decisão será
soberana e não caberão recursos.
As empresas que apóiam a GUENOA ADV RACE disponibilizaram medalhas para todos os
participantes que concluírem a prova:

PREMIAÇÃO
Troféus e Medalhas
1º ao 3º Lugar de cada categoria
** Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação.
11 - RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS:
- Cada competidor é responsável pelo seu próprio desempenho na prova, devendo julgar por si
próprio se deve ou não continuar na competição, exceto se o médico ou o diretor de prova
decidirem excluí-lo.
- Cada atleta deverá assinar (enviar) o Termo de Responsabilidade onde assume estar apto
para participar da competição e renunciando a todo tipo de ação legal contra os organizadores
do evento.
- Cada corredor deverá estar capacitado para realizar atividades propostas, percorrer grandes
distâncias, pedalar de bicicleta e ter conhecimentos técnicos mínimos para realizar a
competição.
- Todos os participantes deverão ser maiores de 16 anos.(ou Autorização)
- Os participantes devem assumir estar cientes de todas as cláusulas do regulamento.
- Durante a prova é proibido:
- Utilizar atalhos por locais particulares. (terrenos).
- Deixar lixo pelo caminho.
- Utilizar qualquer meio de transporte não autorizado pela organização.
12 – PENALIZAÇÕES:
Será PENALIZADA a equipe que:
- não seguir a ordem cronológica completa dos PCs (Postos de Controle). (Penalização)
Desclassificação
- um membro abandonar a prova. (Desclassificação) - cometer atitudes anti-esportivas
agressivas ou destrutivas.(Desclassificação)
- usar qualquer meio de transporte não autorizado. (Desclassificação)
- usar mapa não autorizado.(Desclassificação)
- receber auxílio externo fora da área determinada. (Desclassificação)
- não atingir os PCs dentro dos horários estabelecidos. (Penalização) Corte
-não carregar consigo os equipamentos obrigatórios. (Penalização) 1 hora
-utilizar equipamentos em modalidades que melhorem a performance dos atletas (ex: Pé de
pato na natação) 1 hora
13 - RECURSOS:
- As equipes poderão entrar com recurso por escrito através de seu representante oficial.
- Se necessário serão chamados 3 competidores que com 2 pessoas da organização formarão
o júri da prova.
- As decisões deste júri serão soberanas não cabendo recursos.

14 - Identificadores DA PROVA:
- É obrigatório a identificação da equipe através da numeração da bicicleta e/ou roupa, sendo a
equipe responsável pela conservação dos identificadores pedidos pela organização de prova.
- Qualquer tipo de camisa ou casaco deverão ser usados por baixo da numeração da equipe,
exceto colete-salva vidas..
- A organização reserva o direito de exclusividade para divulgação dos patrocinadores do
evento.
15 - AS IMAGENS:
A Organização terá direito a utilizar e reproduzir todas as imagens fotográficas e de vídeo
produzidas durante a prova premiação e briefings para uso comercial ou mídia.
16 - Isenções de Responsabilidade Civil:
Os participantes da GUENOA ADV RACE declaram-se inscritos por livre e espontânea
vontade. A organização não responsabiliza-se por danos e ou acidentes causados em virtude
de negligência, imperícia e imprudência praticadas e ou realizadas pelos participantes. Todos
os participantes declaram-se cientes e de acordo com as cláusulas deste regulamento, sendo
necessário o preenchimento dos respectivos termos de ajuste (em anexo).
Cledison Silva
Diretor de Prova

