Regulamento
Trekking - Trilha das Águas
Parágrafo 1º - Também conhecida como enduro a pé, esta é uma prova de regularidade,
adaptada pelo SESI-SP para atendimento preferencial a moradores de Jundiaí para
equipes consideradas iniciantes.
Parágrafo 2º - A prova será realizada no dia 22 de março de 2020, na cidade de Jundiaí
e, com a largada da primeira equipe prevista para as 08h00 no endereço Parque da
Cidade na Rodovia João Cereser, Km 66 - Pinheirinhos, Jundiaí - SP, 13214-470
Inscrições
Parágrafo 3º - A etapa terá a participação máxima de 50 equipes de trekking. Cada
equipe deverá ser composta por 5 integrantes com idade mínima de 7 anos, no caso dos
menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais/responsáveis e este
devidamente inscritos na atividade, sendo obrigatório a presença de no mínimo 04
integrantes no dia da realização da prova. Cada equipe deverá conter, no máximo, 2
(dois) integrantes menores de 12 anos. A equipe poderá ser mista, masculina ou
feminina, mas será premiada como uma única categoria. Caso a equipe esteja presente
com menos de 04 integrantes poderá participar da prova, mas não contará para
classificação final.
Parágrafo 4º As inscrições serão realizadas exclusivamente na secretaria do SESI
Jundiaí, situado Av. Antônio Segre, 695 - Jardim Brasil, Jundiaí - SP, 13201-843, no ato da
inscrição o representante deverá estar munido (obrigatoriamente) com os documentos (original
ou cópia) do RG e CPF de todos os integrantes da equipe;

Parágrafo 5º - A inscrições estarão abertas a partir do dia 03/03/20 até 17/03/20,
horário de atendimento: 2ª a 6ª feiras, das 8h10 às 19h, e sábados e domingos, das
08h10 às 16h50.
Obs: no dia 07/03/20 (sábado), excepcionalmente, a unidade do SESI estará fechada.

Parágrafo 6º – Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Para a mesma, cada equipe
deverá doar um “Kit Solidariedade”, composto de, no mínimo, 5 itens de higiene
pessoal. Sugestão de kit: papel higiênico com 4 rolos, 1 sabonete, 1 pasta de dente, 1
shampoo e 1 condicionador.
Parágrafo 7º As inscrições poderão ser encerradas antes da data 17/03/2020, caso seja
atingido o limite técnico de 50 equipes inscritas no evento.
Parágrafo 8º No ato da inscrição, todos participantes aceitam os termos do regulamento
e assumem total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o
"TERMO DE RESPONSABILIDADE".

Parágrafo 9º Cada participante receberá 1 camiseta alusiva do evento, que deverá ser
de uso obrigatório durante todo o período do evento;

Parágrafo 10º As camisetas serão disponibilizadas para retirada no dia e local do evento
exclusivamente, das 06h às 7h00, apenas para os inscritos que efetivamente
participarão do evento, mediante apresentação do documento original com foto (R.G.,
Carteira de habilitação ou Passaporte.), para retirada;
Parágrafo 11º O atleta que não comparecer ao evento, perderá o direito de retirada da
camiseta.
Parágrafo 12º As camisetas não serão entregues fora do período determinado, nem
após o evento.

Trekking Trilha das águas
Parágrafo 13º - As equipes sairão em intervalo de tempo determinado pela coordenação
do evento, obedecendo à ordem de inscrição. Em razão do grande número de equipes
e do tempo estimado, a prova terá um único percurso, sendo que 25 equipes o farão em
um sentido e as outras 25 equipes o farão em sentido contrário.
Parágrafo 14º - O SESI-SP fornecerá às equipes os seguintes equipamentos: cronômetro,
prancheta, calculadora simples e bússolas. As equipes ainda poderão levar consigo saco
plástico para recolher lixos.
Parágrafo 15º - O vestuário deve ser compatível e garantir a segurança dos
competidores nas regiões de riachos, matas e trilhas. Use roupas e calçados confortáveis
para a prática de atividade física, protetor solar e repelente adequado a sua pele.
Parágrafo 16º - As equipes deverão chegar ao local da prova antecipadamente. Início da
entrega do kit as 06h00.
Parágrafo 17º - Será fornecida uma planilha por equipe no início da prova, com
indicações de deslocamento, observações e símbolo referência. O percurso será
composto por ruas de terra, trilhas, subidas, descidas de dificuldade média com
obstáculos naturais.
A Planilha constará de 3 colunas:
• a primeira com distância em passos,
• a segunda para o símbolo referência do sentido a ser seguido,
• a terceira com informações complementares.
Parágrafo 16º - Os PCs (Postos de cronometragem ou de controle), estarão colocados
ao longo da trilha em locais e pontos aleatórios, podendo estar ou não nas referências,
onde serão anotados os tempos reais de passagens das equipes e demais anotações
pertinentes. A cronometragem será feita com base num tempo padrão, a hora oficial
fornecida pelo diretor de prova.

A não passagem em um PC determina a perda de 800 pontos.
Ao avistar um PC a equipe participante deverá prosseguir normalmente respeitando a
fila de passagem, ou seja, não poderá ultrapassar outras equipes no campo de visão do
PC.
A equipe perderá os seguintes pontos na passagem dos PCS:
• 1 ponto por segundo de atraso
• 1 pontos por segundo adiantado
O atraso ou adiantamento entre 10 e 30 minutos implicará perda de 600 pontos fixos.
O atraso ou adiantamento superior a 30 minutos implicará perda de 800 pontos fixos.
Será vencedora a equipe que perder menos pontos na soma total dos PCS.
Parágrafo 17º – Serão desclassificadas as equipes que forem flagradas pelos seguintes
atos:
• Uso de bebidas alcoólicas, qualquer tipo de drogas ou estimulantes.
• Intimidação verbal ou física contra outras equipes ou aos postos de controle,
resgates, pessoal de apoio e diretor de prova.
• Palavras obscenas e atos ofensivos contra outras equipes ou contra a própria equipe.
• Danos causados a propriedades particulares ou a natureza.
• Não passar pelo PC de chegada.
• Empregar atitudes desleais a outros concorrentes.
• Utilizar na equipe algum acompanhante que não seja membro escrito e não tenha
sido autorizado pelo diretor de prova.
• Alterar ou mexer na máquina ou anotações dos PCS.
• Não entregar o chip ou receptor de GPS de coleta de dados.
Parágrafo 18º – Os Empates serão decididos considerando-se o concorrente que tiver
maior número de "zeros" nos postos de cronometragem, caso persista o maior número
de "um" e assim sucessivamente até chegar-se ao vencedor da prova.
Parágrafo 19º Nos locais onde houver um membro do staff que solicitar a união da
equipe, a mesma deverá estar completa. Caso não esteja, o primeiro integrante deverá
aguardar a chegada dos demais para prosseguir na prova. A inobservância desta regra
acarretará uma penalidade de 15 minutos no tempo total da equipe.
Parágrafo 20º No PC de chegada a equipe entregará o equipamento de GPS à
organização para a apuração dos resultados.
Parágrafo 21º – Serão oferecidos troféus às equipes classificadas em primeiro, segundo
e terceiro lugares (1º, 2º e 3º) e medalhas a todos os participantes que cruzarem a linha
de chegada.

Orientações e Casos Omissos

Parágrafo 22º O Parque da Cidade dispõe de vários pontos fixos de hidratação
(bebedouros). Recomenda-se que cada participante traga e utilize seu próprio squeeze,
pois não serão disponibilizados copos de água durante o percurso;
Parágrafo 23º No decorrer do percurso haverá 1 atividade que será realizada no lago,
com uso do caiaque (Uso obrigatório de equipamentos de segurança), esta atividade
será realizada por um apenas 1(um)membro da equipe, desde que possua idade
superior de 18 anos, precisa saber nadar.
No ato da inscrição será necessário o fornecimento do telefone celular do capitão(ã) da
equipe, para receber orientações via celular;
Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pela coordenação.
Cronograma Geral – Trilha das Águas
Informações
Inscrições da Prova

Período
A inscrições
estarão abertas
a partir do dia
03/03/20 até
17/03/20

Retirada Camiseta

22/03/20

Retirada Kit Orientação
Bússola, planilha e GPS

22/03/20

Orientação Trekking –
Bússola

22/03/20

Largada Trilhas das
Águas
Devolução Kit
Orientação
Bússola, planilha e GPS

22/03/20
22/03/20

Horário
horário de
atendimento de
segunda a sexta das
8h10 às 19h.
sábado e domingo
das 8h10 às 16h30
horário de
atendimento das 6h
às 7h.

horário de
atendimento das
6h30 às 7h30
horário de
atendimento das
6h30 às 7h30
horário de início 8h
Imediatamente ao
termino da prova
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Documentos RG e
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original) – Todos
os participantes
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Todos os
participantes
Apresentação do
Documento RG

Local
SESI Jundiaí,
situado Av.
Antônio Segre,
695 - Jardim
Brasil, Jundiaí
Parque da Cidade na
Rodovia João
Cereser, Km 66 Pinheirinhos
Palco 2 - Container

Palco 2 - Container

Palco 2 - Container
Devolução
Documento RG

Palco 2 - Container

