
INFORMAÇÕES  

ETAPA NOSSA VIDA AVENTURAS  

GASPAR 

 

Bem-vindos aventureiros para mais um ano de SUPER AVENTURAS. A Nossa Vida 

Aventuras estará organizando mais uma etapa de Corrida de Aventura em Santa Catarina em 

2019, e dessa vez a cidade será Gaspar, num lugar novo, com belas paisagens e como sempre 

muita natureza, trilhas, rios, florestas verdes, e claro muita aventura. 

A data da prova será no Sábado, 27 de abril de 2019, no local a ser divulgado próximo 

a data da prova. 

. 

FORMAÇOES, CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 

Categoria Expedição: Essa categoria é indicada para atletas mais experientes e que tem 

treinamento regular à diariamente, onde nessa prova terá aproximadamente 60 quilômetros 

distribuídos em canoagem, mountain bike, trekking e progressão por mapa e bússola. Tipos de 

formação: Quarteto Misto, Dupla Masculina e Dupla Mista 

Categoria Aventura: Essa categoria é para atletas de final de semana à atletas que treinam 

regularmente, onde nessa prova terá aproximadamente 40 quilômetros distribuídos em 

canoagem, mountain bike, trekking e progressão por mapa e bússola. Tipos de formação: 

Quarteto Misto, Quarteto Masculino, Dupla Masculina e Dupla Mista* 

Categoria Iniciante: Essa categoria é para pessoas que querem começar no esporte que tem 

ou não algum condicionamento físico. Nessa prova, a distância será de 17km no total, sendo 

2,5km de trekking (caminhada/trote) + 14,5km de Mountain bike, sendo com navegação por 

mapa e bússola, porém com uma palestra ministrada pelo Jonas Junckes ( Tetra Campeão 

Brasileiro de Corrida de Aventura). Tipos de formação:  de 2 até 4 atletas. 

Categoria Pais e Filhos (adulto acompanhando menores de 5 a 17 anos de idade): Essa 

categoria foi criada para os pais trazerem seus filhos a iniciação ao esporte, ou também algum 

adulto responsável trazer uma ou mais crianças a iniciação. Essa categoria terá 2km de 

trekking + 8km de bike. Tipos de formação: 2 até 4 atletas. 

*formação válida pelo Campeonato Catarinense de Corrida de Aventura 2019. 

 

 

 

 



Valor da inscrição por atleta 

CATEGORIA DISTÂNCIA* 
Até 
31/03 

Até 
15/04 

Até 
22/04 

Expedição*** 60km 
R$ 

180,00 
R$ 

190,00 
R$ 

200,00 

Aventura*** 40km 
R$ 

180,00 
R$ 

190,00 
R$ 

200,00 

Iniciantes 18km 
R$ 

110,00 
R$ 

120,00 
R$ 

130,00 

Pais e 
Filhos** 10km 

R$ 
110,00 

R$ 
120,00 

R$ 
130,00 

* Distâncias aproximadas 

** Categoria de um adulto acompanhando uma criança de 5 a 17 anos de idade, onde crianças 

menores de 12 anos pagam meia inscrição. 

*** Essas categorias incluem a modalidade Canoagem em caiaque inflável, caso a equipe não 

tenha, a organização tem disponível 25 ducks com valor de R$65,00 por assento/atleta que é 

reservado no ato da inscrição pelo e-mail: nossavidaaventuras@gmail.com 

Após preenchimento de Formulário de inscrição, o comprovante deve ser enviado para o e-

mail: nossavidaaventuras@gmail.com 

Conta para depósito: 

Banco do Brasil – 

 Agência: 0921-0  

Conta Corrente: 37948-4  

JONAS JUNCKES 

 CPF: 063.859.969-56 

Cronograma do evento: 

Sábado,27 de abril de 2019 

Categoria Aventura 

 7:00: abertura do AT Canoagem e bicicleta: Todos atletas da categoria Aventura 

deixarão as suas Bicicletas no AT da Bicicleta e as equipes que tem Caiaque Inflável 

Próprio poderão deixar no AT da Canoagem onde esses ATs serão divulgados 5 dias 

antes da largada. 

 7:30: Recepção dos Atletas, entrega de kit prova, entrega de Mapas e Racebook na 

Base do Evento (a ser divulgado dias antes). 

 9:30: Abertura do Evento e Reunião Técnica 

 11:00: transporte para a Largada 

 12:00: Previsão de Largada Oficial 

 17:00: Chegada dos primeiros Colocados 

 20: 00: Chegada dos últimos colocados, jantar e Premiação Aventura 
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Categoria Expedição 

 7:00: abertura do AT Canoagem e bicicleta: Todos atletas da categoria Aventura 

deixarão as suas Bicicletas no AT da Bicicleta e as equipes que tem Caiaque Inflável 

Próprio poderão deixar no AT da Canoagem onde esses ATs serão divulgados 5 dias 

antes da largada. 

 7:30 Recepção dos Atletas, entrega de kit prova, entrega de Mapas e Racebook na 

BASE do EVENTO (a ser divulgado dias antes). 

 9:30: Abertura do Evento e Reunião Técnica 

 10:00 Transporte para ir para largada 

 10:30 Previsão aproximada para Largada Oficial  

 21:30 Chegada das primeiras equipes 

 23:00 Chegada das últimas equipes/Premiação/ Jantar 

Categoria Iniciantes (18km) e Pais e Filhos (ou adulto responsável acompanhante de um 

menor de idade [5 a 17 anos] (10km) (Única Categoria permitida a levar Smartphone para 

tirar fotos e fazer vídeos) 

 7:30 Recepção dos atletas, entrega de kit, entrega de Mapas e Racebook na Base do 

Evento (a ser divulgado dias antes) 

 8:30 Palestra sobre Navegação com mapa e bússola 

 9:00 Largada 

 11:00 Chegada das Primeiras equipes 

 12:00 Chegada das últimas equipes/ Reserve o Almoço/Premiação 

OBS.: Cronograma sujeito a mudanças a qualquer momento 

 

 

 

 


