Sejam bem-vindos a 4ª Etapa do Circuito das Serras 2017
Segue informações importantes a todos os participantes!
REGRAS OFICIAIS (clique aqui)
RETIRADA DE KIT
A retirada de Kit será feita apenas em um dia, onde os competidores deverão apresentar a Ficha
Médica e o Termo de Responsabilidade preenchidos (clique aqui para imprimir).
Data: 08/12/2017 – Sexta-feira
Horário: 12h00 às 19h00
Local: Decathlon Morumbi Endereço: Av. Duquesa de Goiás, 381 – Real Parque (Clique aqui e veja o
mapa de como chegar).
Estacionamento Decathlon: Tolerância de 02h00.
Abono de mais 02 horas com compras acima de R$50,00 na loja.
Solicitar no caixa o carimbo no ticket do mesmo para comprovação.
ATENÇÃO: A entrada da loja é pela rua ao lado - Av. Boaventura José Rodrigues Neto

RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS
A autorização deve ser entregue no ato da retirada de kit juntamente com a cópia do documento de
identificação (RG ou CNH com foto do participante) e Ficha Médica e Termo de Responsabilidade
preenchida e assinada pelo participante (clique aqui para imprimir).
Lembre-se de informar na autorização o tamanho da camiseta do participante.
Obs: É recomendável o uso da camiseta durante a prova para ajudar a organização na segurança
dos atletas.

CORRIDA / PROVA
Data: 10/12/2017 - Domingo
Local: Ginásio de Esportes Lamartine de Paula Lima – Serra do Japi – Cajamar.
Endereço: Avenida Professor Valter Ribas de Andrade, 1408 – Cajamar
(Clique aqui e veja o mapa de como chegar).

ATENÇÃO:
A entrada no Ginásio é restrita, podendo ser feita apenas pelos inscritos oficiais e seus
acompanhantes.
Sendo assim, os atletas inscritos deverão apresentar na portaria da fazenda o número de peito
retirado na sexta-feira junto com o seu Kit, além de terem o nome na lista comprovando que
estarão participando do evento.
Proibido a entrada de animais de estimação no parque, na arena do evento e percurso.

ESTACIONAMENTO:
Todos os atletas deverão estacionar nas ruas e avenidas próximas ao Ginásio de Esportes Lamartine
de Paula Lima. (Clique aqui e veja o mapa de como chegar)
Programe-se com seus amigos de irem de carona para diminuir o volume de carros.

LISTA OFICIAL DE INSCRITOS
Clique aqui e confira a lista oficial de inscritos para a 4ª Etapa Serra do Japi - Cajamar.

LARGADAS
Todas as largadas serão dentro do Ginásio de Esportes Lamartine de Paula Lima.
Horários:
09h00 – 21Km
09h15 – 12Km
09h30 – 6Km

PERCURSOS E ALTIMETRIAS
Todos os percursos de 06, 12 ou 21 km são feitos solo e demarcado pela organização.
É obrigação do atleta prestar atenção nas demarcações de percurso e distâncias que está percorrendo,
perguntando aos staffs nos entroncamentos o caminho correto.

A chegada será no mesmo local.
(Clique aqui e veja o mapa do percurso e as altimetrias)
Caso o atleta decida abandonar a prova, será obrigatório notificar o posto de controle (PC) mais próximo ou
a equipe de resgate.

Em preocupação com o meio ambiente, a organização do Circuito das Serras fará a hidratação nos
percursos com galões de água, sendo necessário que os atletas providenciem sua mochila de hidratação
ou garrafinha.
Contamos com a colaboração de todos!
Portanto planeje-se!

PREMIAÇÃO
Horário: 12 horas
Todos os participantes que concluírem o percurso, receberão medalhas de participação.
Serão premiados 5 (cinco) primeiros solos melhores colocados nas categorias (masculino, feminino,
máster masculino e máster feminino) e percursos (06, 12 e 21 km).

SUSTENTABILIDADE
A Adventure Club solicita o apoio e empenho de todos os staffs, competidores e participantes, na
separação correta de lixos e resíduos na base do evento e também durante o percurso.
Nossa preocupação com o meio ambiente é de extrema importância para que possamos continuar
usufruindo as trilhas e acessos de maneira saudável e preservando o meio ambiente.
Pedimos aos participantes, staffs e espectadores que usem os lixos da forma correta.

Boa sorte e até lá!!!

Vamos com tudo!

STAFF ADVENTURE CLUB
Dúvidas: inscricao@adventurecamp.com.br
Tels: (11) 3721-5654 / (11) 99995-0497

