_____________________________________________________________________________

1. Introdução
1.1. A Confederação Brasileira de Corrida de Aventura comunica às entidades afiliadas,
atletas, organizadores e patrocinadores o regulamento das competições nacionais no
ano de 2021.
1.2. Serão realizadas duas competições nacionais oficiais, Circuito Brasileiro e Copa Brasil,
adicionalmente às competições estaduais, que seguirão contando com todo o apoio e
suporte da CBCA.
1.3. O Regulamento-Base da CBCA, que contém as regras do esporte em si, será divulgado
em data futura breve. O presente documento regulamenta somente o modelo de
disputa das competições nacionais.

2. Nomenclaturas e Definições
2.1. No presente documento, as seguintes nomenclaturas serão utilizadas:
2.1.1. Categoria: Relaciona-se com os tamanhos do percursos oferecidos em cada evento.
Cada organização tem liberdade para definir suas nomenclaturas. Nomes comuns
são, por exemplo: Pro, Expedição, Aventura, Short, Sport, Iniciantes, etc.
2.1.2. Formação: Diz respeito à quantidade de atletas que compõem a equipe. Para efeito
de classificação nas competições oficiais nacionais, as formações chanceladas pela
CBCA são quarteto misto (ver gênero, logo abaixo) e dupla. Outras formações,
incluindo solo (individual) podem ser oferecidas pelo organizador, mas não serão
consideradas nas competições oficiais nacionais.
2.1.3. Gênero: Refere-se ao sexo dos integrantes da equipe: masculino, feminino ou misto
(pelo menos um integrante masculino e um feminino).

3. Competições
Circuito Brasileiro de Corrida de Aventura 2021
3.1. O Circuito Brasileiro de Corrida de Aventura 2021 será, a princípio, composto por 14
eventos, conforme tabela abaixo:
Prova

Estado

Região

Data

Expedição Chauás

SP

Sudeste

2/4
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Carrasco

BA

Nordeste

17/4

Bituin/Kraft Race

SC

Sul

24/4

Expedição Terra de Gigantes RJ

Sudeste

22/5

Haka Expedition

SP

Sudeste

3/6

FCCA Capixaba

ES

Sudeste

19/6

Desafio Ecotrail

BA

Nordeste

3/7

Gralha Azul

PR

Sul

17/7

Desafio dos Sertões

BA

Nordeste

31/7

Desafio Estrada Real

MG

Sudeste

21/8

Malacara Race

SC/RS

Sul

5/9

Brasil Wild

SP

Sudeste

9/10

Guerreiros N’Aventura

AL

Nordeste

30/10

BOA (Final)

DF

Centro-Oeste

11/12

3.2. Os eventos que compõem o Circuito 2021 foram escolhidos via processo seletivo em
contínuo aprimoramento.
3.3. Serão consideradas para pontuação no Circuito as categorias de maior distância dentro
de cada um dos eventos que o compõe. Por exemplo, se uma prova apresenta categorias
de 150 e de 50km, somente a de 150km será considerada para pontuação.
3.4. O Circuito será disputado em sistema de pontos corridos. Todas as provas, exceto a
final, têm o mesmo peso na classificação e valerão 100 pontos. A final terá peso 2, ou
seja, valerá 200 pontos.
3.5. Após a última etapa, a equipe que tiver somado mais pontos em cada formação será
declarada Campeã Brasileira de Corrida de Aventura na respectiva formação.
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3.5.1. Será chamada de formação principal ou formação tradicional a formação em
quarteto misto.
3.6. A pontuação-base de cada prova será a seguinte:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

100
87
77
69
61
54
47
42
39
37
35
34
33
32
31

16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
> 44º

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3.7. Excepcionalmente em 2021, em virtude da pandemia de COVID-19 que pode causar o
cancelamento de alguns dos eventos, será considerada, para o cálculo da pontuação de
cada equipe, a seguinte quantidade de melhores resultados:
3.7.1. Se forem realizados entre 10 e 14 eventos, serão considerados os 4 melhores
resultados;
3.7.2. Se forem realizados entre 6 e 9 eventos, serão considerados os 3 melhores
resultados;
3.7.3. Se forem realizados entre 2 e 5 eventos, serão considerados os 2 melhores
resultados;
3.7.4. Se for realizado somente 1 evento, será ele o considerado para a definição dos
campeões;
3.8. Excepcionalmente em 2021, não será obrigatório que uma equipe participe de uma
prova fora de sua região para que sua pontuação seja considerada no Circuito.
3.9. Qualquer equipe poderá participar do Circuito, entretanto, para pontuar no ranking do
Circuito Brasileiro, será OBRIGATÓRIO o uso de um rastreador via satélite da marca SPOT
(modelos GEN3 ou GEN4), de responsabilidade e propriedade das equipes.
3.9.1. Nem a CBCA nem os organizadores das provas têm qualquer responsabilidade pela
aquisição, ativação, funcionamento ou manutenção dos rastreadores SPOT das
equipes.
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Copa Brasil de Corrida de Aventura 2021
3.10.
A Copa Brasil será realizada no mesmo evento que a final do Circuito Brasileiro.
3.11.
A Copa Brasil utilizará os rankings dos campeonatos estaduais. Portanto,
somente podem participar da Copa Brasil as equipes advindas de estados que possuem
uma Federação Estadual de Corrida de Aventura regularmente filiada à CBCA e com toda
a documentação em dia.
3.12.
Serão convocadas para a Copa Brasil as 3 (três) equipes melhor classificadas nos
campeonatos de cada federação estadual em cada uma das formações.
3.12.1. Caso uma mesma equipe conquiste vaga na Copa Brasil por duas ou mais federações
diferentes, deverá obrigatoriamente optar por uma delas. A outra vaga será
preenchida pela próxima equipe melhor ranqueada no referido Campeonato
Estadual e que ainda não tenha conquistado a vaga por nenhuma federação.
3.12.2. Em nenhuma hipótese uma equipe poderá ceder a sua vaga na Copa Brasil para
outra a sua escolha;
3.12.3. Caso a equipe classificada decida por não participar da Copa Brasil, sua vaga não
será destinada a outra equipe.
3.13.
Em cada formação, será declarada Campeã da Copa Brasil de Corrida de
Aventura a equipe que obtiver a melhor colocação na prova, na respectiva formação,
dentre aquelas selecionadas de acordo com o critério do item 3.12.
3.14.
A classificação final da Copa Brasil será obtida a partir da classificação da Final
do Circuito, considerando-se apenas as equipes selecionadas de acordo com o critério
do item 3.12.

4. Equipes e Atletas
4.1. Em ambas as competições nacionais oficiais (Circuito Brasileiro e Copa Brasil), serão
consideradas as seguintes formações:
4.1.1. Quarteto Misto;
4.1.2. Dupla Masculina;
4.1.3. Dupla Mista/Feminina (ou seja, duplas mistas e femininas competem entre si).
4.2. As Equipes deverão ser inscritas com um nome fixo. Este nome deverá ser o nome de
inscrição nas provas para que a pontuação seja válida no ranking.
4.2.1. Nomes de patrocinadores podem ser adicionados no final do nome da equipe; o
nome considerado será sempre o primeiro.
4.2.2. Caso duas equipes se unam para correr uma prova, a pontuação será considerada
para aquela cujo nome aparecer primeiro.
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4.3. O procedimento de inscrição no Circuito será estabelecido oportunamente, antes da
realização da primeira prova do ano. Para se inscrever, o capitão da equipe declarará
estar ciente deste regulamento.
4.4. As Equipes deverão registrar a Unidade da Federação (UF) pela qual competirão no
Circuito.
4.5. A equipe deverá fazer o cadastro de 2 a 5 integrantes para os Quartetos e 1 a 2
integrantes para as Duplas.
4.6. A inclusão da quantidade mínima dos nomes (2 para os quartetos e 1 para as duplas)
deve ser feita até a primeira corrida da temporada.
4.7. A inclusão dos nomes restantes pode ser feita a qualquer momento até atingir o limite
estipulado.
4.8. Alterações, sob qualquer pretexto, serão permitidas somente no período após a
realização da última prova válida pelo Circuito do ano e o início da temporada do ano
seguinte.
4.9. Cada atleta pode se cadastrar em somente uma equipe de cada formação.
4.10.
Caso a equipe corra uma prova com menos do que 2 atletas cadastrados (para
o caso dos quartetos) e menos do que 1 atleta cadastrado (para o caso das duplas), sua
classificação não será considerada para sua pontuação no Circuito.
4.11.
Mesmo equipes não inscritas no Circuito são consideradas para fins de
classificação. Por exemplo, caso a equipe que seja campeã de uma prova não esteja
inscrita no Circuito e a equipe que termine em 2º lugar esteja, isso não faz com que esta
equipe vice-campeã pontue com 100 pontos; ela pontuará com 87. Da mesma forma
em caso análogos.

5. Premiação
5.1. A CBCA conseguiu elaborar e ter aprovado um Projeto via Lei Federal de Incentivo ao
Esporte cujo escopo contém premiações em dinheiro para facilitar a participação das
melhores equipes brasileiras nas provas do Circuito Mundial (www.arworldseries.com)
, elevando assim o nome do país no esporte em nível internacional.
5.1.1. A aprovação do projeto não garante que os recursos estarão disponíveis; isso
depende de os recursos serem captados mediante empresas e pessoas físicas,
conforme Lesgislação Específica (Lei nº 11.438/06).
5.1.2. Caso os recursos aprovados sejam integralmente captados, a seguinte premiação
será oferecida às equipes que ocuparem os três primeiros lugares na formação
principal (quarteto misto) do Circuito Brasileiro de Corrida de Aventura:
5.1.2.1. Primeiro Lugar: R$ 66.000,00
5.1.2.2. Segundo lugar: R$ 42.000,00
5.1.2.3. Terceiro Lugar: R$ 30.000,00.
5.1.3. Os valores de premiação foram calculados para permitir aos três primeiros
colocados arcarem com os seguintes custos (câmbio utilizado = R$ 6 por 1 US$):
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5.1.3.1. Primeiro Lugar: Inscrição em uma etapa ARWS 2022 na América do Sul a escolher
(US$ 2000), com passagens (4 x US$ 500) + Inscrição no ARWC 2022 (US$ 5000) no
Paraguai, também com passagem (4 x US$ 500) = total US$ 11000.
5.1.3.2. Segundo Lugar: Inscrição no ARWC 2022 (US$ 5000) no Paraguai, também com
passagem (4 x US$ 500) = total US$ 7000.
5.1.3.3. Terceiro Lugar: Inscrição no ARWC 2022 (US$ 5000) no Paraguai, sem passagens =
total US$ 5000.
5.1.4. Os valores mencionados podem sofrer alterações caso o projeto não consiga
captação integral ou por motivo de força maior.
5.1.5. A equipe somente receberá o valor de sua premiação caso realmente participe da(s)
prova(s) mencionadas no item 5.1.3, cumprindo as seguintes condições:
5.1.5.1. Apresentar à CBCA o comprovante de inscrição na respectiva prova, emitida pelo
organizador oficial do evento;
5.1.5.2. Comprometer-se a apresentar, após o evento, a planilha de resultados oficiais,
constando que a equipe largou na prova, mesmo que eventualmente não a tenha
concluído;
5.1.5.3. Comprometer-se a apresentar, após o evento, fotos e vídeos demostrando a
presença da equipe.
5.1.6. Com relação ao item 5.1.5, não será necessário comprovar, perante a CBCA, os
valores pagos em inscrição ou passagens. Ou seja, se a equipe conseguir se inscrever
na prova gastando menos, ou mesmo se obtiver a inscrição por outros meios (por
exemplo, vitória em alguma outra prova que premie com a referida inscrição), então
ela poderá utilizar o dinheiro para cobrir outros custos, como alimentação,
hospedagem etc. Da mesma forma, parte da verba calculada a título de compra de
passagens aéreas pode ser utilizada pela equipe para cobrir outros custos caso as
passagens sejam mais baratas ou a equipe opte pelo transporte terrestre, por
exemplo. Indispensável é, somente, que a equipe efetivamente participe da prova.
5.1.7. Caso a equipe considere que o valor recebido a título de premiação não seja
suficiente para garantir a participação da equipe, ela pode buscar outras fontes de
financiamento. Entretanto, caso não as consiga e não disponha dos recursos
necessários para complementar a premiação e efetivamente participar do evento
internacional em questão, o valor da premiação não será pago à equipe e
permanecerá no caixa do projeto.
5.2. As equipes nas formações dupla masculina e dupla mista/feminina que terminarem o
Circuito nas três primeiras colocações receberão premiação ainda a divulgar.
5.3. As equipes em todas as formações que terminarem a Copa Brasil nas três primeiras
colocações receberão premiação ainda a divulgar.

