
Durante todo percurso

Nome Imagem Quantidade Descrição

Colete oficial 1 por atleta Atleta deverá vestir o tempo todo, inclusive cobrindo
corta vento ou similares.

O Colete salva vidas deverá estar por cima do colete.

Fornecido pela organização

Apito 1 por atleta Manter em local acessível

Lanterna de
cabeça

1 por atleta Não será cobrado, mas lembre-se de levar pilhas extras

Anorak
(impermeável)

1 por atleta Em alguns trechos da prova pode acontecer das
temperaturas estarem bastante baixas e o clima
chuvoso. Não pode ser corta vento, obrigatoriamente
deve ser impermeável.

Calça
impermeável

1 por atleta Em alguns trechos da prova pode acontecer das
temperaturas estarem bastante baixas e o clima
chuvoso. Não pode ser corta vento, obrigatoriamente
deve ser impermeável.

Fleece ou
camiseta
térmica

1 por atleta

Luvas com
dedo comprido

1 por atleta Para proteção contra o frio.

Capacete 1 por atleta Será o mesmo capacete das técnicas verticais.

Manta térmica 2 por atleta Verifique se sua manta está em condições de ser
utilizada.



Bússola 1 por dupla
2 por quarteto

Não serão consideradas bússolas de relógios

Câmera digital 1 por equipe Não será permitido o uso de telefone celular

Faca ou
canivete

1 por equipe Mínimo de 5cm de lâmina

Mapa oficial 1 por equipe O mapa será fornecido em escalas de 1:50000, 1:25000
e 1:10000.
Não será necessário plastificar pois será impresso em
papel sintético impermeável.

SpotGen3 1 por equipe Somente caso a equipe optar por participar do Circuito
Brasileiro Spot de Corrida de aventura.

Primeiros
socorros

1 por equipe Items estão descritos abaixo.

+ Primeiros socorros - Durante todo percurso +

Nome Imagem Quantidade Descrição

Atadura 1 rolo por
equipe

2 metros de comprimento por 7,5cm de largura

Gazes 2 pacotes por
equipe

Dimensões 7,5cm x 7,5cm

Esparadrapo 1 rolo por
equipe

Mínimo 2 metros de comprimento

Anti-histamínico 4 comprimidos
por equipe

Utilizado em casos de rinite sazonal, urticária e coceira
provocada por picadas de insetos.



Mountain Bike

Nome Imagem Quantidade Descrição

Mountain Bike 1 por atleta Mountain bike apropriada para Corrida de Aventura

Farol 1 por atleta Pode ser headlamp

Estrobo
vermelho

1 por atleta Deverá estar aceso durante a noite

Luvas 1 par por atleta

Caixa de bike 1 por atleta Caixa para transporte de bike. As equipes podem
adquirir caixas de bike da organização a um custo de R$
XX,xx por unidade. As caixas serão de papelão nas
dimensões das caixas do mundial.

Canoagem

Nome Imagem Quantidade Descrição

Colete salva vidas 1 por atleta Não serão aceitos coletes infláveis e de emergência
(frente única).

Apito 1 por atleta Manter em local acessível.



Remos 1 por atleta Não será fornecido pela organização.

Estrobo vermelho 1 por
embarcação

Deverá estar aceso durante a noite

Bomba 1 por equipe Bomba para infláveis.

Bastão de luz
química (lightstick)

4 por dupla
8 por quarteto

Não pode ser bastões de festa de criança. Mínimo de
10cm de comprimento para ser fixado na proa e popa
da embarcação.

Caiaque 1 por dupla
2 por quarteto

Será fornecido pela organização.

Vertical

Nome Imagem Quantidade Descrição

Cadeirinha 1 por atleta Atenção as condições do equipamento

Mosquetão com
trava

2 por atleta

Fita solteira 2 por atleta Entre 60cm e 80cm costuradas

Luvas 1 par por atleta Luva de dedo comprido apropriada para o rapel. As
luvas de bike esquentam demais e queimam as mãos.

Freio 1 por atleta ATC ou 8



Equipamentos proibidos

● GPS de qualquer modelo incluindo relógios e ciclocomputadores.
● Armas de fogo
● Pedômetros ou medidores de distâncias eletrônicos
● Equipamento de visão noturna
● Mapas que não sejam fornecidos pela organização
● Celular ou qualquer tipo de comunicador


