
    
INFORMATIVO OFICIAL Nr 2 - Expedição Estrada Real e Trail Run Treme-Terra 

 

1 - MODALIDADES DA EXPEDIÇÃO ESTRADA REAL e DESAFIO DRAGÕES REAIS: 

MODALIDADE AVENTURA (60 K) EXPEDIÇÃO (156 K) 

Orientação Pontos Técnicos (terreno variado) Pontos Técnicos (terreno variado) 

Trekking  22 Km (duas pernas) Aprox. 50 Km (5 pernas, sendo uma  delas 
Radical Trekking) 

Mtb 32 Km (uma perna) Aprox. 90 Km (4 pernas) 

Canoagem 6 Km (uma perna) 16 Km (uma perna) 

Téc. Verticais Rapel (30 m) Rapel (30m) e Ascensão (30m) 

Pista Obstáculo 500m com 20 obstáculos para 
categoria Dragões Reais 

- 

- PISTA DE OBSTÁCULO 
É uma Pista de Pentatlo Militar (PPM) - para equipes do DESAFIO DRAGÕES REAIS, que possui 

500m de extensão com 20 obstáculos. A equipe fará a pista junta, e será computado o tempo do ultimo integrante 
que cruzar a linha de chegada. Os atletas da equipe podem se ajudar na transposição dos obstáculos. O tempo de 
pista será multiplicado por três e será somado ao tempo final de prova (Ex.: realizou a pista em 10 min, então 
serão somados 30 minutos ao tempo de prova na Corrida de Aventura). A equipe terá uma janela de 
oportunidades para ter seu tempo registrado (manhã de 27 de novembro – antes da largada). A equipe que não 
realizar a tomada de tempo terá 01 (uma) hora de penalização somados ao seu tempo de prova.  

Veja no link detalhes de técnicas da PPM: https://www.youtube.com/watch?v=SHiZ5jZUOuM .  
Filmagem de execução de uma pista: https://www.youtube.com/watch?v=8azdlwfkvbI  

- RADICAL TREKKING 
Um trecho da prova na categoria Expedição será na modalidade RADICAL TREKKING, que consiste em 

uma pista com 15 pontos de controle (PCs), que poderão ser buscados em ordem aleatória, onde três pontos 
poderão ser descartados, mas cada ponto adicional aos 12 obrigatórios, geram bônus de 15 min por PC adicional. 
Vídeo “Casca Grossa” com a execução do Rad Trek: https://www.youtube.com/watch?v=Dn_VlGnM4Sk . 

2 - MAPAS e RACE BOOK DA COMPETIÇÃO 

- AVENTURA e DESAFIO DRAGÕES REAIS: mapa em 01 (uma) folha A3 e 01 (uma) folha A4 como race book;  

- EXPEDIÇÃO: mapas em 04 (quatro) folhas A3 (sendo três cartas topográficas na escala 1:50.000, e uma na 
escala 1:25.000), além de 03 (três) folhas A4 para race book. 

- Os PCs já estarão locados no mapa e numerados. Além do mapa os participantes receberão os Cartões de 
Controle (Race Book), com o número, descrição dos PCs/ATs e orientações sobre as facilidades encontradas nos 
pontos, bem como o Gabarito do foto book de alguns Pontos de Controle que deverão passar.  

- Recomendamos a proteção dos mapas e cartões de controle (frente e verso) - com porta mapas ou contact. 

PEDIDOS DE MAPAS ADICIONAIS 

- Quem quiser adquirir UM JOGO DE MAPAS DA PROVA A MAIS, deve solicitar até o dia 19 de novembro 
2021, por WhatsApp (31) 99998 2597. Valores dos mapas adicionais: Aventura (60k): R$ 15,00 e Expedição 
(156k): R$ 50,00. 

3 - CARTÃO DE CONTROLE: 

- Todas as categorias terão o CARTÃO DE CONTROLE (Race Book), onde deverão registrar a passagem pelo 
PC (por foto, picotando ou assinando), sempre verifique a orientação no cartão de controle para que não seja 
prejudicado na conferência do gabarito, que será realizada durante todo percurso nas áreas de transição (AT). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SHiZ5jZUOuM
https://www.youtube.com/watch?v=8azdlwfkvbI
https://www.youtube.com/watch?v=Dn_VlGnM4Sk


    
 

4 - PREVISÃO DA SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES: 

a. Dia 26 Nov (sexta-feira) – na base do evento 

- 17:00h às 18:00h – reconhecimento da Pista de Obstáculos para a categoria DESAFIO 
DRAGÕES REAIS (no 4º Esqd C Mec); 

- 18:30h – Início da entrega dos kits aos atletas da Corrida de Aventura (4º Esqd C Mec); e 

- 19:00h – Briefing Presencial e Ação Social – DOAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O 
ASILO SÃO MIGUEL (no 4º Esqd C Mec ou no dia 27 às 08:30h, na ARENA DE LARGADA). 

- Após o Briefing – Teste de habilidade em Técnicas Verticais na quadra do quartel 
(OBRIGATÓRIO). 

b. Dia 27 Nov (Sábado)  

- 06:30h às 07:50h – Tomada de Tempo da Pista de Obstáculos (DRAGÕES REAIS) - 4º Esqd C Mec; 

- 07:00h às 08:00h – Continuação da entrega dos kits (quem não pegou) e 2ª oportunidade para o teste 
OBRIGATÓRIO de habilidade em técnicas verticais (4º Esqd C Mec) e entrega antecipada das bicicletas da 
categoria Expedição (para equipes que deixarão o carro no quartel para irem de carona para a largada); 

- Entre 08:00h e 09:00h – Entrega das Bicicletas na Área de Transição próximo à largada 

- 08:10h - Comboio Deslocamento para a LARGADA da Expedição ER; 

- 08:30h - Lacração do celular pela organização e entrega da Ação Social para quem não entregou no 
briefing (fraldas geriátricas);  

- 09:45h – Resumo dos pontos mais importantes tratados no briefing presencial; 

- 10:00h – LARGADA (TODAS CATEGORIAS DA CORRIDA DE AVENTURA); 

- A PARTIR DE 16:00h – CHEGADA da CATEGORIA AVENTURA e DESAFIO DRAGÕES REAIS (60K) 

- 17:00h – Poderá ser antecipada a premiação do “Desafio Dragões Reais” (membros das FA e OSP). 

c. Dia 28 Nov (Domingo)  

- A PARTIR DE 2:00h – Previsão de CHEGADA da CATEGORIA EXPEDIÇÃO (156K); 

- 07:00h às 08:00h – entrega dos kits Trail Run – na Arena de Largada; 

- 08:30h – INÍCIO DA LARGADA do TRAIL RUN TREME-TERRA; 

- 11:30h – Início da Premiação Trail Run (no mesmo local de LARGADA) e premiação da Corrida de 
Aventura (no 4º Esqd C Mec), com confraternização de encerramento da Exp ER. 

d. PREMIAÇÃO – As premiações, independente do horário estipulado acima, poderão ser 
antecipadas, caso cheguem os 5 (cinco) primeiros de cada categoria, e já tenha sido realizado a 
checagem de passagem pelos pontos de controle do percurso. 

 


