
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está chegando o grande dia, vamos nos preparar para que todos cheguem ao final do evento com sucesso! 
 

Veja na lista de inscritos, se você já está oficialmente inscrito e com todas pendências resolvidas: 

Lista de Inscritos Desafio das Serras 2017 

 

UMA BOA PROVA COMEÇA NO SEU PLANEJAMENTO! 

 

BASES DO EVENTO: 

Retirada de Kits e entrega de malas 
Local: Praça Cônego Antônio Manzi - São Francisco 
Xavier Data: 22 de Setembro - Sexta feira 
Mapa 
 

Largada e Chegada 
Local: Praça Cônego Antônio Manzi - São Francisco 
Xavier Data Largada: 23 de Setembro - Sábado 
Data Chegada: 24 de Setembro - Domingo 
Mapa 

Chegada, Acampamento e Largada 
Local: Sítio Verde Viver 
Data Chegada: 23 de Setembro - Sábado  
Data Largada: 24 de Setembro - Domingo 
Mapa 

 

CRONOGRAMA: 

SEXTA-FEIRA – 22 / SETEMBRO - PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER 

16h00 às 20h00- Recepção do Evento 

Os competidores deverão apresentar o comprovante de inscrição, a Ficha Médica e o Termo de Responsabilidade e o atestado médico. 

(Cliquei aqui) 

16h00 às 20h00 - Entrega de malas/ saco estanque para acampamento 

Cada dupla ou solo deverá entregar à organização, sua mala/ saco estanque com os equipamentos, que serão encaminhadas ao 

acampamento na Base do evento. 

19h00 às 20h00 - Filme Desafio das Serras 2016  

20h00: Briefing 

 

SÁBADO – 23 / SETEMBRO - PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER 

08h30- Largada 

Largada para Percurso Médio (40Km) e Percurso Longo (90Km). 

Acampamento: 

12h00 às 18h00- Chegada do 1º dia 

Das 16h00 às 20h00 - Jantar Acampamento 

Todos os atletas deverão acampar nas áreas determinadas e planejadas pela organização para sua dupla ou solo, onde estará sua mochila / 

saco estanque. 

DOMINGO – 24 / SETEMBRO - BASE ACAMPAMENTO 

Acampamento: 

06h00 às 07h30- Café da manhã acampamento 

 

06h00 às 07h00- Entrega de malas - Acampamento 

Cada dupla ou solo deverá entregar à organização sua mala/ saco estanque, que serão levados até a chegada. 

08h30 – Largada Percurso Longo (90Km)  

09h00 – Largada Percurso Médio (40Km) 

 

11h00 às 16h30 – Chegada 2º dia (Praça São Francisco Xavier) 16h00 – Premiação 

OBS: Cada dupla ou solo é responsável por retirar sua mala / saco estaque após o término do evento com a organização. 

HOSPEDAGEM: 
São Francisco Xavier - Hotéis e Pousadas (22/09 a 23/09) 
Todos os atletas serão responsáveis pela sua hospedagem e alimentação de sexta, dia 22/09, para sábado, dia 23/09. Sugerimos os hotéis listados em 

nosso site: Lista de hotéis e pousadas 

 

 

http://adventurecamp.com.br/?page_id=209
http://adventurecamp.com.br/?page_id=213
http://adventurecamp.com.br/?page_id=213
http://adventurecamp.com.br/?page_id=213
http://adventurecamp.com.br/?page_id=203
http://www.adventurecamp.com.br/?page_id=2506


Acampamento Camp (200 vagas) R$ 180,00 por pessoa:  
 
• Barracas Nautika Falcon 2 (para duas pessoas); 
• Não inclui sacos de dormir ou qualquer outro item; 
• Os atletas solos ficarão em uma barraca. 
•  Alimentação – Jantar de sábado (23/09) e Café da Manhã de domingo (24/09) 
 
* Recomendamos aos atletas que levem suas comidas pessoais caso tenha alguma 
peculiaridade, assim como bebidas. O sítio tem água potável permitindo os atletas se 
hidratarem à vontade. 
* Não haverá estacionamento dentro do Sítio. 
 

Mapa 

 

As vagas são limitadas e não existem reservas, devem ser pagas no ato da escolha para confirmação. 

Maiores informações: 11 3721-5654 

 
Todos os atletas deverão acampar nas áreas determinadas e planejadas pela organização para sua dupla ou solo. 
Você deverá retirar sua mochila / saco estanque com a organização na chegada. 
 
Certifique-se que já reservou e pagou pelo acampamento, o local do Acampamento está dentro da área de Proteção Ambiental (APA)  
exigindo padrões de sustentabilidade rigorosos, então siga as regras do evento e cuide da natureza. 
 
 

Proibido animais de estimação durante o percurso e no local do acampamento. 
 

 
• Teremos dois tipos de lixos espalhados pelo acampamento, orgânico e reciclável. Pedimos que utilizem da maneira correta. Qualquer  

altitude que impacte o meio ambiente como lixos e procedimentos errados acarretará em desclassificação. 
• Cada atleta receberá um squeeze no kit, durante o check-in e na chegada de sábado ao acampamento, receberá também uma caneca  

da organização. Não teremos copos plásticos no percurso e nas bases do evento, por isso a caneca e a squeeze deverão estar sempre  
a mão para que possa se hidratar durante todo o evento. 

• Leve seu garfo, faca e colher para utilizar durante as refeições. 
 
 

ACOMPANHANTES: 
Criamos um evento que não necessita de apoio aos atletas que fiquem hospedados no acampamento. Recomendamos fortemente o uso       

do acampamento pela complexa logística do evento. 

Existem algumas vagas extras limitadas a acompanhantes, que deverão ir com seu próprio veículo até o Sítio Verde Viver e levar sua própria 

barraca. Neste caso, o valor para acompanhante é R$180,00 por pessoa, incluindo alimentação. 

 

CHECAGEM DE EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
Para sua segurança exigimos o mínimo de equipamento necessário para conseguir cumprir este desafiador percurso o mais rápido possível. 

Não esqueça de levar todos equipamentos que irá na sua bagagem despachada ao acampamento na sexta como saco de dormir, isolante, 

talheres, etc.). 

 
Lista completa de equipamentos: http://www.adventurecamp.com.br/?page_id=2496 

 
DICA: SFX pode ser uma cidade bem fria nesta época do ano, prepare-se para ter um ótimo evento trazendo as roupas apropriadas 

durante seu final de semana. 

 
22 de Setembro - Sexta-feira: CHECAGEM DE EQUIPAMENTOS Serão checados os seguintes equipamentos: 

 
SOLO: 1 cobertor térmico, 1 apito, 3 comprimidos anti-histamínicos, 1 lanterna head lamp e 1 casaco corta –vento. 

DUPLAS: 2 cobertores térmicos, 2 apitos, 6 comprimidos anti-histamínicos, 2 lanternas head lamp e 2 casacos corta –vento. 

 

ATESTADO MÉDICO: 
Zelando pela saúde de todos e pela logística do evento, exigimos de todos os atletas um exame médico de capacidade física (Teste 

ergométrico de esforço) com parecer médico ou um atestado valido (de no máximo 1 ano de validade). Este deverá ser entregue na 

recepção na sexta-feira, dia 22 de Setembro, na praça de São Francisco Xavier. 

 

COMUNICADO: 
A organização do Desafio das Serras 2017, pensando e zelando pela saúde e integridade de todos os participantes, vem através deste 

informar e recomendar fortemente que tenham em dia a vacina de imunização à febre amarela. 

 
Recentemente, no município vizinho de Gonçalves MG, foram encontradas espécies de macacos infectados com o vírus, e que inclusive 

podem utilizar a mesma região de percurso do Desafio das Serras, mesmo essa chance sendo mínima. 

 
Nenhuma espécie de macaco é responsável por transmissão da febre amarela, eles são apenas indicadores primordiais para o alerta do 
vírus. 

A febre amarela é transmitida através da picada de mosquitos infectados, principalmente ao amanhecer e final de tarde. Por isso, também 

abuse da aplicação de repelente, e prefira vestimentas longas para maior comodidade e proteção. 

 
Procure o posto de vacinação e fique atento às datas, já que a imunização eficaz acontece 10 dias após a aplicação. Abaixo, indicamos um 

link para busca do ponto de vacinação mais próximo a você. 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/fa/postofad1.htm 

 
Reiteramos ainda, que se faz imprescindível a entrega obrigatória de um atestado médico simplificado, certificando que o competidor ou 

competidora está apto à prática esportiva intensa. 

 

REPELENTE: 
É imprescindível o uso de repelente durante os três dias do evento! 

Não se esqueçam! Tenham na mochila desde a retirada dos kits, até a chegada de domingo! 

 

 

PROJETO SOCIAL: 
Contaremos com o apoio de todos os participantes para contribuir com a igreja de São Francisco Xavier, doando 1 (um) quilo de alimento não 
perecível (exceto sal e açúcar). 

 
 

 

 

http://www.adventurecamp.com.br/?page_id=2496
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/fa/postofad1.htm
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/fa/postofad1.htm


ENTREGA DE MALA PARA ACAMPAMENTO: 
Cada dupla deverá preparar apenas um saco estanque de 110 litros no máximo e solo 60 litros. 

 
 

 
 

A mochila/ saco estanque deve conter: 

• Saco de dormir (suficiente para suportar 0º) 

• Isolante térmico 

• Kit de higiene pessoal 

• Toalha de banho 

• Repelente e protetor solar 

• Roupa para uso no sábado à noite e domingo 

• Lanterna (já na lista de equipamentos obrigatórios) 

• Alimentação pessoal 
 

 

 

A entrega e retirada das malas deverá ser feita: 

16h00 às 20h00 - SEXTA-FEIRA – 22 de Setembro 

Entrega de malas na Praça São Francisco Xavier. 

 
SÁBADO – 23 de Setembro - Acampamento 

Retire-a assim que chegar ao acampamento. 

 
06h00 às 07h00 - DOMINGO – 24 de Setembro 

Entrega de malas no acampamento. 

 
14h00 às 16h00 - DOMINGO – 24 de Setembro 

Retirada de malas na Praça São Francisco Xavier. 

 

 

 

 

 

 

ALTIMETRIAS, PERCURSOS E HIDRATAÇÃO: 
 

Altimetrias: 

Percurso Médio (40Km) – Clique aqui  

Percurso Longo (90Km) - Clique aqui 

 
Percursos: 

Percurso Médio (40Km) - Clique aqui 

Percurso Longo (90Km) - Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

Para melhor aproveitamento e segurança, a organização aconselha que todos os atletas tenham um par de luvas (pode ser de bike) para transpor o  

trecho de montanha do 1º dia de competição, onde muitas rochas são abrasivas e se faz necessário o apoio com as mãos.  

Em grande parte dos percursos do 1º e 2º dia, existem muitos sítios e também nascentes de água, onde os competidores poderão se reabastecer.  

Aconselhamos a utilização de purificador de água. 

Como todos sabem, a Serra da Mantiqueira tem extremas características de montanha, podendo expor fortes chuvas e intensas rajadas de vento.  

Então, a organização recomenda fortemente que todos os competidores tenham um bom agasalho impermeável. 

 

Para uma melhor logística de todos os competidores, abaixo relacionamos os pontos de hidratação de cada percurso, sendo que a organização não terá 

essa atividade de ação, onde cada competidor deve realizar o seu reabastecimento. 

 

 

Percurso médio (40km) 

1º dia de competição: 

km 00 – Largada – Praça de SFXavier  km 08 – Bica d’água 

natural na trilha 

km 16 – Torneira da Fazenda Santa  Cruz 

 
2º dia de competição: 

km 00 – Largada – Refúgio Verde Viver km 02 – Bica D’água 

natural na estrada 

km 11 – Bairro das Lavras (Barzinho – levar R$  trocado) 
 
 
 

Percurso Longo (90km) 
1º dia de competição: 
km 00 – Largada – Praça de SFXavier 
km 08 – Bica d’água natural na trilha 
km 16 – Torneira da Fazenda Santa Cruz 
km 24 – Torneira da Igrejinha 
km 38 – Casa Sítio após o lago 
 
2º dia de competição 
km 00 – Largada – Refúgio Verde Viver 
km 06 – Torneira da Igrejinha 
km 22 – Casa Sítio após o lago 
km 27 – Bica D’água natural na estrada 
km 36 – Bairro das Lavras (Barzinho – levar R$ trocado) 

 
 

 

FOOD TRUCK: 
O Food Truck Pitomba confirmou presença no acampamento do Desafio das Serras! Programe-se!!! 

Leve seu dinheiro. Possibilidade de não haver sinal para pagamento com cartão. 

 

 

PREMIAÇÃO: 
Percurso 90Km 

Priorizando a qualidade do evento, segurança dos atletas e organização geral de percurso, a organização anuncia a readequação do prêmio    

da dupla melhor colocada na CATEGORIA GERAL dos 90km para R$ 1.000,00 (Hum mil reais), além da inscrição do El Cruce Columbia 

2018. 

 

http://adventurecamp.com.br/?page_id=207#1494533239278-d0fcc21f-0cbd
http://adventurecamp.com.br/?page_id=207#1499361108643-edc720e2-750e
http://adventurecamp.com.br/?page_id=207#1494533239278-d0fcc21f-0cbd
http://adventurecamp.com.br/?page_id=207#1499361108643-edc720e2-750e


 

PONTUAÇÃO UTMB: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos os percursos do Desafio das Serras 2017 são pontuados pela iTRA (International Trail Running Association) que homologa padrões 

de segurança e percurso nas corridas de montanha. 

 
Sendo que, o PERCURSO MÉDIO (40Km) será pontuado como iTRA2 e o PERCURSO LONGO (90Km) como iTRA4. 

 
Com essa pontuação ITRA, o/a competidor (a) deverá efetuar seu cadastro no site ht tp://www.i-tra.org, e então com seus pontos 

cadastrados, tendo chances de participar de outras provas internacionais, com o Ultra Trail Du Mont Blanc, Lavaredo Ultra Trail e Trail 

Verbier SaintBernard – X-Alpine. 

 

Abaixo, os links disponíveis no site iTRA e os percursos homologados.  
 

Desafio das Serras 2017 – Percurso médio 40km 

1º dia de competição: http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/39003  

2º dia de competição: http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/39004 

 
Desafio das Serras 2017 – Percurso longo 90km 

1º dia de competição: http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/38719  

2º dia de competição: http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/38718 

 
 

 
Bons treinos na reta final e nos vemos lá. 

 

 

 

Equipe Desafio das Serras 

 

Tel.: 11 3721-5654 
Dúvidas e sugestões: contato@adventurecamp.com.br 

Site: www.desafiodasserras.com.br 

 
 

http://www.i-tra.org/
http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/39003
http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/39004
http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/38719
http://tracedetrail.fr/index.php/fr/trace/trace/38718
mailto:contato@adventurecamp.com.br
http://www.desafiodasserras.com.br/


 

 

 


