
              REGULAMENTO FCCA 2020                

1 – INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

A inscrições para as etapas/provas são livres. Os menores de 16 anos deverão ter autorização de um dos pais e/ou 

responsável legal. Os valores de cada prova estão informados no site de inscrição bem como suas respectivas categorias ( 

www.fcca.org.br  e www.suainscricao.com ).  As inscrições pagas poderão, a critério da entidade, serem transferidas 

individualmente para outro atleta, desde que justificada e solicitada a entidade por email ou telefone, com antecedência 

mínima de 72 h da competição.  

A inscrição paga somente será passível de devolução em caso de transferência de data do evento, adiamento ou  

cancelamento do evento por tempo indeterminado, por parte da organizadora/entidade.  

1.1 - Para a prova especial "Taça Brasil de Corrida de Aventura 2020", em venda Nova do Imigrante, os atletas/equipes 

de outros Estados podem solicitar à FCCA, através de e-mail do responsável de sua federação estadual, filiada a CBCA, 

algum desconto, que podem variar a critério da organização, podendo chegar a 50%, segundo o critério abaixo e na 

ordem abaixo: 

1.1.1 - Ranking Estadual  

- Os três primeiros colocados de Quarteto Misto, se Federado. 

- Os três primeiros colocados de Dupla Masculina, se Federado. 

- Os três primeiros colocados de Dupla Mista, se Federado. 

1.1.2 - Ranking RBCA – As cinco melhores colocações do ano vigente e que não foram classificados pelos critérios 

anteriores, no caso de vagas remanescentes. 

1.1.3 - Os Campeões Brasileiros CBCA do ano anterior, nas suas respectivas categorias. 

 

1.2 – Em cada  etapa, cada categoria tem sua pontuação e somado ao seu ranking anual, até a última etapa do ano, e 

assim definindo seus campeões e a classificação final do ranking. 

_ Quarteto Misto – Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 
_ Dupla Masculina  -  Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 
_ Dupla Mista / Feminina  -  Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 
_ Solo Masculino (Individual) -  Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 
 

1.3 – Para as provas/categorias por equipes, as mesmas são definidas pelo nome da equipe que disputam as etapas 

durante o ano, independente de quem sejam os atletas. É permitido a troca de integrantes de uma equipe, mas não é 

permitido trocar o nome original da equipe. Será permitido acrescentar nomes novos ao nome original da equipe, como 

por exemplo "/Patrocinador".  

1.4 - As equipes/atletas devem seguir os procedimentos de inscrição divulgado(s) no(s) "Informativo(s)", e cada atleta 

apresentar o seu Termo de Responsabilidade assinado, no checkin para a retirada do kit. 

1.5 – Para a prova “Taça Brasil de Corrida de Aventura”, as entidades estaduais de outros Estados podem e devem enviar 

à FCCA, as informações do ranking do ano vigente e confirmar para a FCCA a presença destas equipes na disputa da Taça 

Brasil de CA, ou qualquer outra etapa da FCCA, com a lista das equipes confirmadas, para receberem o código de 

desconto para a inscrição no site.  

1.6 - Para a prova "Taça Brasil de Corrida de Aventura", o prazo para as Federações e RBCA apresentarem as equipes à 

FCCA, se encerram conforme cronograma divulgado no Informativo do evento, durante o mês de setembro. 

1.7 - Todas as equipes devem fazer suas inscrições diretamente no site www.suainscricao.com, e no caso da Corrida de 

Aventura, até completarem 80 vagas.  

1.8 – O atleta/equipe deve levar seu comprovante de pagamento para apresentação no checkin e retirada do kit, 

especialmente nos casos em que as inscrições forem feitas nos últimos dias, e próximo ao evento. 

1.9 - Os Campeões da Taça Brasil de Corrida de Aventura, serão declarados nas suas respectivas categorias, pela FCCA e 

com a chancela da CBCA, através do resultado final desta prova única anual, bem como os campeões Estaduais do Estado 

do Espírito Santo (ES) serão declarados nas suas respectivas categorias, após a última etapa e somatória final dos pontos 

do ranking FCCA do ano vigente. 

http://www.fcca.org.br/
http://www.suainscricao.com/
http://www.brouaventuras.com.br/


 

2 - COMPETÊNCIAS DA FCCA 

2.1 - A FCCA é responsável pelas provas que organiza e exerce o poder de fiscalização e comissão julgadora nas provas 

que chancelar a um organizador particular, podendo participar ou não da direção de prova. 

2.2 - O atleta tem gratuidade no alojamento (se for oferecido), e pode ter traslado (se for 

oferecido), devendo o mesmo arcar com as outras despesas como inscrição, alimentação, passagens 

aéreas ou rodoviárias, etc. 

2.3 - A FCCA segue o seu regulamento de Prova, e toda equipe de Corrida de Aventura, pontua para o ranking, mesmo 

que tenha ponto de corte, somente deixando de pontuar se for desclassificada ou por abandono (não cruzar a linha de 

chegada). 

2.4 - A Confederação Brasileira de Corrida de Aventura pode fiscalizar toda a infraestrutura oferecida ao evento de 

Corrida de Aventura e aos atletas, para a realização da o evento e manutenção da chancela CBCA. 

 

3 - COMPETENCIAS DA ORGANIZADORA (FCCA ou Particular) 

3.1 - A organização da corrida é de responsabilidade da Organizadora, com anuência da FCCA. 

3.2 - A responsabilidade legal sobre a corrida é do Organizador da mesma.  

3.3 - O Organizador da etapa deve seguir os itens do regulamento da FCCA. 

3.4 - O diretor de prova é o responsável em executar as datas e disposições deste regulamento justificando as alterações 

quando cabíveis. Casos omissos serão decididos pelo diretor de prova; 

3.5 – Para a Corrida de Aventura, a menos que haja alteração por parte da direção da prova (antes ou durante a 

competição), as instruções constantes no "race-book" são soberanas; 

3.6 - A organização se reserva o direito de realizar um único briefing de prova, podendo ou não repeti-lo para 

equipes/atletas que justificadamente não comparecerem ao mesmo; 

3.7 - A checagem de equipamentos obrigatórios (nas provas que houver) pode ser realizada a qualquer momento da 

prova antes, durante ou ao seu final;  

3.8 - Quando houver qualquer acidente ou risco de vida, a organizadora e seu diretor devem acionar a ambulância do 

evento para resgate e transporte ao hospital ou pronto-socorro mais próximo,  mas caso seja necessário outro meio de 

resgate para qualquer integrante de equipe, jornalista, e fiscal de prova, o ônus deste resgate especial será  de 

responsabilidade do resgatado. A organização, seguirá os procedimentos determinados e orientados pela equipe de 

resgate, de acordo com as condições adequadas de segurança para quem está resgatando ou sendo resgatado; 

3.9 - A organização da prova não cobre despesas médicas além dos primeiros socorros prestados no local. Caso necessite 

remoção, atendimento ou internação hospitalar, estes serão de responsabilidade da própria equipe/atleta. A organização 

se reserva o direito de acionar o cheque-caução para cobrir gastos emergenciais; 

3.10 - No caso de condições climáticas adversas ou por razões de segurança, a organização se reserva no direito de 

cancelar e/ou alterar o percurso e/ou etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante o andamento da 

prova. 

3.11 - Em casos não descritos neste regulamento a decisão da organização é tomada através de uma comissão formada 

por três capitães de equipe (não beneficiadas) junto com o diretor de prova e o representante da CBCA. A decisão desta 

comissão é incontestável. 

 

4 - DEFINIÇÕES: 

4.1 - As provas de Corrida de Aventura, devem ter mapas coloridos em lona, de orientação, em escala entre (1:25000 a 

1:100000), com distância mínima de 30 km, e que tenha no mínimo as três modalidades esportivas obrigatórias, trekking, 

mountain bike e canoagem com orientação por mapa. 

4.2 - Posto de Controle (PC): local indicado pela organização por onde as equipes devem passar obrigatoriamente na 

ordem sequencial numérica e na modalidade indicada no race book. Os PCs podem ser presenciais ou virtuais, conforme 

indicado no Race Book. 

4.2.1 - A não passagem pelos PCs implica em "corte" da equipe competidora.  

4.3 - Áreas de Transição (AT): Para a Corrida de Aventura, é um local pré-determinado onde haverá mudança de 

modalidade esportiva sem contato com equipe de apoio de equipe. Para provas especiais e mais longas, a organizadora 

deve informar esta liberação, caso decida para tal.  

4.4 - Durante toda a prova, as equipes/atletas não podem ter contato com equipes de apoio. 



4.5 - Fiscal de prova: Staff da organização e responsável pela fiscalização da prova.  

4.6 - Corte: Para a Corrida de Aventura, é um percurso alternativo definido no race book, em que os participantes são 

obrigados a fazer caso não cheguem a um AT e/ou PC no prazo máximo de tempo (horário) pré-estabelecido. 

4.7 - A organização pode redefinir pontos e tempo (horário) de corte no decorrer da realização da prova, sempre que 

julgar necessário, de forma justa a não prejudicar o princípio da igualdade. 

4.8 - Linha de Chegada – local final do percurso, indicado pela organização por onde as equipes devem passar 

obrigatoriamente. 

 

5 – PROVA DE “CORRIDA DE AVENTURA” – EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA 

5.1 - POR EQUIPE: Durante todo o percurso 

-01 faca/canivete no máximo 10 cm de lâmina (se solicitado explicitamente no Informativo); 

-01 isqueiro ou caixa de fósforos secos (se solicitado explicitamente no Informativo); 

-01 mapa ou carta topográfica (Fornecido pela organização); 

-01 kit de primeiros socorros (5.7).  

-01 apito; 

5.2 - POR COMPETIDOR: Durante todo o percurso 

-01 cobertor térmico (se solicitado explicitamente no Informativo);  

-01 lanterna (se solicitado explicitamente no Informativo); 

-01 bússola (se solicitado explicitamente no Informativo); 

-01 anorak ou capa de chuva; 

-01 capacete de bike;  

-01 pisca pisca vermelho. 

5.3 - MOUNTAIN BIKE: 

- 01 mountain bike;  

- 01 capacete de bike; 

- 01 par de luvas; 

- 01 pisca pisca traseiro. 

5.4 - TÉCNICAS VERTICAIS (RAPEL, ARVORISMO, CASCADING, TIROLESA, ETC.) 

- De acordo com estabelecido pela organização de prova. Normalmente fornecido pela organização;  

- Os equipamentos de atletas devem ser homologados pelo CE ou UIAA (se solicitado explicitamente no Informativo); 
» Cadeirinha 
» 2 cordins (um para nó de Prussik e outro para auto-regate) 
» 3 mosquetões com rosca 
» 1 par de luvas 
» 2 fitas “solteira”  
» 1 ATC 
» Saco para guardar equipamento Identificado com nome e número da equipe (Opcional); 
» Capacete (pode ser o de MTB) 
Obs.: Qualquer equipamento de técnicas verticais, que o organizador julgar não estar dentro das normas de segurança, 

poderá ser recusado pela organização. Em caso de dúvida entre em contato com a organização. Os principais órgãos que 

homologam os equipamentos são CE e UIAA. Estes são certamente aceitos. 

5.5 - CANOAGEM 

- 01 colete salva-vidas por competidor, vestido e afivelado durante todo o percurso; 

- Capacete e outros itens de acordo com estabelecido pela organização de prova. 

5.6 - TREKKING 

- Equipamento de hidratação por competidor (Opcional); 

- A organização da prova tem o direito de exigir outros itens conforme as necessidades e dificuldades relativas ao 

percurso. 

5.7 - ITENS OBRIGATÓRIOS DO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, POR EQUIPE. 

- Anti-bactericida - 1 pomada ou spray; 

- Anti-histamínico - 2 comprimidos por atleta; 

- Anti-inflamatório - 2 comprimidos por atleta; 

- Antidiarreico - 1 comprimido por atleta; 



- Analgésico - 2 comprimidos por atleta; 

- Gaze - 1 rolo ou caixa pequena; 

- Esparadrapo - 1 rolo pequeno; 

- Protetor solar - 1 no mínimo com fator 15; 

- 5 g sal - 1 pacotinho de 5 g para cada atleta; 

- 01 recipiente com álcool; 

- 01 par de luvas de látex.  

5.8 – EQUIPAMENTOS SUGERIDOS: 

- Saco estanque para acondicionar equipamentos; 

- Porta mapa à prova d'água; 

- Altímetro; 

- Pilhas reserva; 

- Mochila com sistema de hidratação; 

5.9 – EQUIPAMENTOS PROIBIDOS 

- GPS ou qualquer outro equipamento de auxílio à navegação, com exceção de bússola; 

- Cartas ou mapas não fornecidos pela organização; 

- Armas; 

- Equipamento de visão noturna. 

 

6 – CATEGORIAS 

6.1 – Prova de “CORRIDA DE AVENTURA” : 
_ Quarteto Misto – equipe formada por quatro atletas, sendo no mínimo um do sexo feminino; 
_ Dupla Masculina  -  equipe formada por dois atletas do sexo masculino; 
_ Dupla Mista / Feminina  -  equipe que não seja formada por dois atletas masculinos; 
_ Solo Masculino (Individual) -  equipe formada por um atleta do sexo masculino.; 
 
6.2 -  Prova de “TRAIL RUN” ou Corrida de Montanha (Se houver) : 
_ Geral  Masculino  e  Feminino – Individual; 
_ Sub 30 Masculino e Feminino  -  Individual; 
_ Sub 45 Masculino e Feminino  -  Individual; 
_ Sub 60 Masculino e Feminino  -  Individual; 
_ + 60   Masculino e Feminino  -  Individual; 
 
6.3 – Prova de  “MTB - Maratona” (Se houver) : 
_ Geral  Masculino  e  Feminino – Individual; 
_ Sub 30 Masculino e Feminino  -  Individual; 
_ Sub 45 Masculino e Feminino  -  Individual; 
_ + 45 Masculino e Feminino  -  Individual;  
_ Turismo 25 km Masculino e Feminino  -  Individual (Passeio Ciclístico); 
 
7 – PREMIAÇÃO 

7.1 - Deve ser oferecido a critério da organização. 

7.1 - Toda equipe pontua para o ranking, mesmo que tenha ponto de corte, somente deixando de  

pontuar se for desclassificada. 

 

8 - PENALIZAÇÕES  

8.1 - Desclassificação 

8.1.1 - Falta dos equipamentos obrigatórios nas modalidades especificas. 

8.1.2 – Quando equipe, um integrante ou mais abandonar a prova; 

8.1.3 - Usar qualquer meio de transporte não autorizado pela organização; 

8.1.4 – Equipe/Atleta que degradar o meio ambiente; 

8.1.5 – Equipe/Atleta que tiver atitude antidesportiva e de desrespeito à adversários ou organizadores, a serem julgadas 

procedentes pela comissão julgadora da prova; 

8.1.6 - Não usar a numeração de identificação da prova;  



8.1.7 - Não cruzar a linha de chegada ou fazê-la com a equipe incompleta, se for o caso; 

8.1.8 - Ultrapassa o tempo limite de fim de prova estabelecido pela organização; 

8.1.9 - Omissão de socorro independentemente da equipe que pertença; 

8.1.10 - Usar guias para se deslocar. 

8.1.11 – Para a prova de “Corrida de Aventura”: 

8.1.11.1 - Não seguir a ordem cronológica dos postos de controle; 

8.1.11.2 - Usar mapas não autorizados pela organização; 

 

8.2 – Para a prova de “Corrida de Aventura” - Descontos de Tempos: 

8.2.1 - Os tempos a serem descontados ficam a critério do organizador, pré-estabelecido no race-book; 

8.2.2 - Não usar os equipamentos obrigatórios de segurança nas respectivas modalidades; 

8.2.3 - Abandonar a modalidade específica para o trecho, salvo autorização da organização; 

8.2.4 - Se deslocar por trechos do percurso não permitidos pela organização; 

8.2.5 - A equipe com equipamentos faltantes pode continuar na prova com penalização, ou não, fica a critério da 

organização;  

8.2.6 - Equipes se deslocarem com distâncias superiores a 100 metros entre seus integrantes. Em todos os PCs os 

integrantes da mesma equipe devem chegar e sair juntos para que seja anotada a sua passagem; 

8.2.7 - Assinar o posto de controle PC sem estar com a equipe completa. 

 

9 - TABELA DE PONTUAÇÃO POR ETAPA/PROVA (RANKING)  

9.1 - Tabela:  
1º lugar 100    11º lugar 68     21º lugar 43     31º lugar 30     41º lugar 20     51º lugar 10 
2º lugar  95     12º lugar 65     22º lugar 41     32º lugar 29     42º lugar 19     52º lugar 09 
3º lugar  92     13º lugar 62     23º lugar 39     33º lugar 28     43º lugar 18     53º lugar 08 
4º lugar  89     14º lugar 59     24º lugar 37     34º lugar 27     44º lugar 17     54º lugar 07 
5º lugar  86     15º lugar 56     25º lugar 36     35º lugar 26     45º lugar 16     55º lugar 06 
6º lugar  83     16º lugar 53     26º lugar 35     36º lugar 25     46º lugar 15     56º lugar 05 
7º lugar  80     17º lugar 51     27º lugar 34     37º lugar 24     47º lugar 14     57º lugar 04 
8º lugar  77     18º lugar 49     28º lugar 33     38º lugar 23     48º lugar 13     58º lugar 03 
9º lugar  74     19º lugar 47     29º lugar 32     39º lugar 22     49º lugar 12     59º lugar 02 
10º lugar 71    20º lugar 45     30º lugar 31     40º lugar 21     50º lugar 11     60º lugar 01 
A partir do 60º lugar todos receberão 1 ponto. 
9.2 - Peso de Prova: 

A tabela acima serve de base para o cálculo de pontuação de cada etapa. As etapas podem ter 

pesos diferentes conforme duração/dificuldade da prova. O padrão é Peso 01 : 

Peso  01 : 1,0 

Peso  02 : 1,2 

Peso  03 : 1,4 

Peso  04 : 1,6  

PONTUAÇÃO = tabela de pontuação vezes o peso da prova. 

9.3 - Desempate: Em caso de empate, o critério de desempate é a melhor colocação na última prova. Para o ranking, o 

primeiro critério é o maior número de participações em etapas do ano; e o segundo critério é o menor tempo da 

somatória dos tempos de todas as etapas. 

 

10 - RECURSOS  

10.1 - Os recursos devem ser apresentados por escrito à organização no prazo máximo de até uma hora após a chegada 

da equipe reclamante. 

A FCCA somente julgará recursos após o término do evento, na forma estatutária, se a comissão julgadora e direção de 

prova não chegarem a um consenso referente a algum recurso. 

 

11 - DIVULGAÇÕES DOS PATROCINADORES 



11.1 - Toda prova homologada pela FCCA deve obrigatoriamente conter a logomarca oficial da FCCA em todo o material 

de divulgação da prova de forma visível, especialmente na camisa de prova, bem como a logo da CBCA, nas provas 

chanceladas pela mesma. 

 

12 - AS IMAGENS  

12.1 - A FCCA tem direito a utilizar e reproduzir todas as imagens fotográficas e de vídeo produzidas durante a prova, pré 

prova, premiação e briefings para uso comercial ou de mídia, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, 

patrocinadores, atletas ou meios de comunicação. Os direitos de reprodução das imagens do evento é exclusividade da 

FCCA e credenciados. 

 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - Este regulamento é anualmente avaliado. 

13.2 - Cada participante das provas da FCCA é um fiscal do mesmo, tendo a obrigação de comunicar erros feitos em 

lançamentos, inclusive os de seu próprio resultado. 

13.3 As equipes que desistirem devem avisar à organização, e caso necessário, da sua posição para resgate.  

 

FCCA - Federação Capixaba de Corrida de Aventura - ES 

    


