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BOAS VINDAS 
Desta vez sim! Este é o ano! A Expedição Guarani, no Paraguai, sediará a prova mais importante do calendário 
de 2022, o Campeonato Mundial de Corridas de Aventura (ARWC). 

Durante seis anos, trabalhamos duro para oferecer a você uma prova de primeira classe em todos os seus 
aspectos. Por aqui passaram equipes de todo o mundo e a maioria retornou, superando suas expectativas. É 
muito gratificante ver os times voltarem e sempre evoluindo. 

Expedición Guaraní é referência em corridas de aventura na América. Tanto na parte técnica, por seus 
percursos exclusivos e mapas elaborados. E também pelos serviços oferecidos aos corredores, incomuns em 
outros eventos semelhantes, como água potável, comida e mecânico de bikes nas transições. Este ano, 
continuaremos com essas premissas e estamos trabalhando, com o mesmo carinho de sempre, mas com a 
intensidade que um Mundial exige. Sabemos quanto esforço é necessário para uma equipe estar na linha de 
partida de uma corrida deste nível e, portanto, vamos colocar todos os nossos esforços para oferecer o melhor 
que temos. 

Esta newsletter destina-se especialmente aos atletas que vão participar da prova, embora haja também 
informação interessante para colaboradores e imprensa. Se depois de ler este boletim tiver alguma dúvida ou 
questão, não hesite em contactar-nos. 
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AGENDA 
Quarta-feira 7 Publicação do Resumo do percurso e plano logístico da prova será enviado por email 

Quarta-feira 14 Chegada das equipas à ASU / Transfers da organização para o Hotel 

Quinta-feira 15 

Manhã 

Chegada das equipas à ASU / Transfer da organização para o Hotel 

Credenciamento das equipes, de acordo com o tempo atribuído 

Preparação de material e caixas de corrida 

Tarde 
Credenciamento das equipes, de acordo com o tempo atribuído 

Preparação de material e caixas de corrida 

Noite Desfile, Cerimônia de Abertura e Jantar de Boas-Vindas | 1ª Noite Hotel 

Sexta-feira 16 

Manhã Preparação de material e caixas de corrida 

Tarde  Pesagem e entrega de caixas à organização 

Noite 2ª Noite Hotel 

Sábado 17 Transfer para o início da Prova| Quarentena e Entrega de Mapas |  Início da corrida 12:00 

Domingo 18 Corrida em andamento 

Segunda-feira 19 Corrida em andamento 

Terça-feira 20 Corrida em andamento 

Quarta-feira 21 Corrida em andamento 

Quinta-feira 22 Corrida em andamento | Primeiro ônibus de volta a Assunção 

Sexta-feira 23 Corrida em andamento | Segundo ônibus de volta a Assunção 

Sábado 24 

Manhã Fim da corrida 12:00 

Tarde Terceiro ônibus de volta a Assunção 

Noite 3ª Noite Hotel 

Domingo 25 

Manhã Limpeza do material de corrida e preparação para viajar 

Tarde Cerimônia de Encerramento, Jantar e Cerimônia de Premiação I Festa 

Noite 4ª Noite Hotel 

Segunda-feira 26 Transfers da organização para ASU 
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LOCALIZAÇAO 

Centro de competição 

O centro de competição (CC) está localizado no Hotel Guaraní, no centro de Assunção. Esse será o local onde as 
equipes vão se registrar, checar os equipamentos, fotografia oficial e entrevistas nos dias 15 e 16 de setembro. 
E também a cerimônia de encerramento no dia 25 de setembro. 
 

 
 
Lá, você pode desfrutar de suas instalações e dos serviços que estão na cidade, tanto antes como depois da 
corrida. Você terá um espaço para organizar seu material e teremos salas à nossa disposição para realizar os 
atos oficiais do evento. Será fácil para você visitar a área mais moderna da cidade e fazer as últimas compras 
necessárias para a corrida. 
 

A corrida 
A prova passará pelo interior do país. A localização exata não será revelada até algumas horas antes do início da 

corrida. Durante o percurso, você encontrará uma grande variedade de terrenos. Contrastes entre campos 

panorâmicos, campos extensos, colinas imponentes, colinas suaves, florestas frescas, riachos, cachoeiras e 

pântanos. Você passará por pequenas aldeias, que lhe permitirão descobrir como é a vida cotidiana dos 

paraguaios (não hesite em interagir com eles, você poderá apreciar sua generosidade e gentileza). Mas você 

também terá a sensação de estar muito longe da civilização em algumas áreas da prova. 

 
Para mais informações sobre o Paraguai, você pode visitar o site oficial de turismo: 

http://www.senatur.gov.py/ 
 
 
 

 

http://www.hotelguarani.com.py/es/
http://www.senatur.gov.py/
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CLIMA 
No Paraguai predomina o clima subtropical, com temperaturas entre temperado e quente; embora a geada 
possa ocorrer em toda a sua superfície. 

 

As estações no Paraguai não são bem definidas, pois por ter um clima subtropical, faz calor quase o ano todo. 

Além disso, as chuvas são abundantes ao longo do ano, assim como as tempestades, e podem ocorrer 

mudanças bruscas de clima, geralmente nas estações de transição (outono e primavera). 

A média sazonal anual varia entre 20°C e 24°C. A diferença entre o mês mais frio e o mais quente é de cerca de 

10°C. 
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ALOJAMENTO 

Hotel oficial da corrida 
O hotel oficial da Expedición Guarani ARWC 2022 será o Hotel Guaraní. 
 
 

 
 

O Hotel Guaraní oferece preços especiais para todos os times (e suas famílias) ficarem antes e depois da prova. 
A maioria dos eventos da prova irão acontecer no Hotel.   
 
Para reservas, entrar em contato diretamente com o Hotel através de email informando o nome do evento, 
detalhes dos participantes, número de noites e tipo de quarto você gostaria de reservar. Nos aconselhamos 
fazer a reserva o quanto antes para garantir o quarto da sua escolha. 
 

rriveros@hotelguarani.com.py 
 

PARA FAZER SUA RESERVA, PROVIDENCIAR ESSES DADOS COMA A DATA: 

 Nome do evento: Expedición Guaraní ARWC2022  

• Nome e Sobrenome dos hóspede(s): 

• Data e estimativa de horário de chegada e partida: 

• Tipo de quarto escolhido: 

• Informações do Cartão de Crédito (bandeira, número, nome e data de vencimento), 

para garantir a reserva. 

 

http://www.hotelguarani.com.py/es/
mailto:rriveros@hotelguarani.com.py
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Preços para o Hotel Oficial da Prova: 
 

TIPO DE 

HABITAÇÃO 
ACOMODAÇÕES 

PREÇO 

ARWC 2022 

CONCEPT SINGLE 

Quarto individual de 18 m². Cama de solteiro 

(1,60x2m), banheiro privativo (chuveiro/banheira). 

Cofre. Ar-condicionado. Aquecimento. Secador de 

cabelo. Mesa. TV a cabo. Frigorífico. Despertador. 

USD 48 

c/IVA 

CONCEPT DOBLE 

MAT/ 

TWIN 

Quarto duplo de 22 m². Duas camas de solteiro 

(1,20x2m) ou uma cama de casal (2x2m), banheiro 

privativo (chuveiro/banheira). Cofre. Ar-

condicionado. Aquecimento. Secador de cabelo. 

Mesa. TV a cabo. Frigorífico. Despertador. 

USD 55 

c/IVA 

CONCEPT TRIPLE 

ESTANDAR 

Suíte de 22 m². Três camas, banheiro privativo 

(chuveiro/banheira). Cofre. Ar-condicionado. 

Aquecimento. Secador de cabelo. Mesa. TV a cabo. 

Frigorífico. Despertador. 

USD 85 

c/IVA 

CONCEPT SUITE 

CUADRUPLE 

Suíte de 66 m². Dois quartos: quarto e varanda com 

vista panorâmica do centro de Assunção. 

4 camas), banheiro privativo (chuveiro/banheira). 

Cofre. Ar-condicionado. Aquecimento. Secador de 

cabelo. Mesa. TV a cabo. Frigorífico. Despertador. 

USD 100 

c/IVA 

 

 As tarifas informadas são por noite, por quarto, expressas em dólares americanos. Incluem IVA (10%), café da manhã americano, 

estacionamento, internet wi-fi, piscina, ginásio, centro de negócios, cobertura de emergência médica 24 horas. 

• O horário de check-in é às 15h. E Check-out às 12h. 

• Early Check-In, a partir das 06h00, com cobrança de 50% do valor da diária. 

• Late – Check-out, até às 18h00, com cobrança de 50% da tarifa. 

• Na chegada ao hotel, será solicitado ao passageiro os dados do cartão de crédito ou depósito em dinheiro para garantir a cobrança 

da hospedagem e extras. 
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INFORMAÇOES DE VIAGEM 
Devido à situação atual, é importante que todos os corredores sejam previamente informados sobre os 
requisitos que o Paraguai exige para entrar no país a partir dos diferentes pontos de origem e nos diferentes 
meios de transporte. Esses requisitos podem mudar em alguns dias. 
 

Documentação para viajar ao Paraguai  
A permanência máxima para visitantes no Paraguai é de 90 dias. A documentação necessária para viajar ao 
Paraguai varia de acordo com o país de origem e há vários países cujos cidadãos devem ter um visto válido e 
atual para entrar. 
 

DOCUMENTOS DE VIAJE VALIDOS Requeridos para 

Extranjeros/as – Turistas  INGRESO  SALIDA 

1 Pasaporte vigente (para todas las nacionalidades y en 

cualquier destino) o Documento de Identidad vigente del 

país de origen (para ciudadanos oriundos de países del 

MERCOSUR que tengan como destino otro país del bloque) 

    

2 Visa (sólo para extranjeros oriundos de países que requieran la 

portación de VISA CONSULAR o EN ARRIBO para ingresar al 

Paraguay) 

   

3 Comprobante de Ingreso al País (sello de ingreso a 

Paraguay en el pasaporte o en la boleta migratoria) 

   

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RECOMENDAÇÕES 

-Consulte sempre a autoridade competente do país de destino sobre os requisitos de viagem solicitados para 

entrar em seu território. 

-Para informações sobre VISTOS, entre em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai e/ou 

consulte a lista de países com Acordos de Eliminação de Vistos e a lista de países beneficiários de Vistos na 

Chegada ao Paraguai. 

http://www2.mre.gov.py/index.php/tramites/visas/acuerdos-de-supresion-de-visas 

 

Voe para Assunção 
Sem dúvida, a melhor maneira de chegar a Assunção é de avião. Há voos internacionais de Córdoba (Argentina), 
Cidade do Panamá, São Paulo-Guarulhos, Santiago do Chile, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Santa Cruz de la Sierra 
(Bolívia) e Madrid. 
 
 
 
 

http://www2.mre.gov.py/index.php/tramites/visas/acuerdos-de-supresion-de-visas
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Chegar por estrada 
Para aqueles que decidem chegar por terra, Assunção está localizada em: 
1350km de São Paulo, Brasil 
1265km de Florianópolis, Brasil 
1256km de Buenos Aires, Argentina 
1645km de San Juan, Argentina 
1342km de Montevidéu, Uruguai 
  

Transfer para atletas internacionais 
A organização oferecerá transporte gratuíto do aeroporto ao hotel sede da corrida para as equipes 
internacionais que chegarem a Assunção (ASU) nos dias 14 e 15 de setembro. Assim como o retorno do hotel 
ao aeroporto de Assunção (ASU) no dia 26 de setembro. 
 

Se você é uma equipe internacional, se não informou sobre os voos no formulário de inscrição e gostaria de 
usar o serviço de transfer, avise-nos antes de 15 de agosto, via e-mail para expedicionguarani@gmail.com 
indicando o número de corredores, seus horários de chegada e seus números de voo. Entraremos em contato 
diretamente com cada uma das equipes, assim que todas essas informações forem recebidas. 
 

Se nenhuma informação for recebida até essa data, será entendido que a equipe não usará os serviços 
oferecidos pela organização. 
 

Vacinas 
Entre as vacinas obrigatórias para entrar no Paraguai, a vacina contra febre amarela é obrigatória, embora 
apenas para viajantes vindos de países com risco de transmissão. 
 

As vacinas contra hepatite A, tétano, difteria e hepatite B também são recomendadas. 
Lembre-se de levar repelente para evitar picadas. 

Atenção corredores brasileiros e/ou corredores vindos de determinadas regiões do Brasil!!! 

A Direção Geral de Migração do Paraguai lembra que, desde 1º de fevereiro de 2018, existe a obrigatoriedade do Cartão 

Internacional de Vacinação contra Febre Amarela para os viajantes provenientes ou com destino aos Estados brasileiros 

da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo ; quais são as áreas de risco determinadas pela OPAS/OMS. A Direção 

Geral de Migração do Paraguai alerta que não será permitida a entrada no país de turistas estrangeiros que venham de 

uma área de risco e não apresentem a carteira de vacinação. 

 

Covid-19  
Hoje, para entrar no Paraguai, todo estrangeiro, nacional ou estrangeiro residente no país deve apresentar 
certificado de vacinação contra a COVID-19 com calendário completo. 
 
Os viajantes que não possuem certificado de vacinação devem apresentar resultado negativo do teste de RNA: 
RT/PCR/LAMP/NAAT realizado até 72 horas antes do embarque. Ou se tiver sofrido de COVID-19 de 10 a 90 dias 
antes de entrar no país, deve comprovar essa situação por meio de resultados laboratoriais, técnicas de 
detecção de RNA: RT/PCR/LAMP/NAAT ou teste de antígeno positivo. 
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Moeda 
O guarani é a moeda oficial do Paraguai e é identificado pela sigla PYG. Um euro equivale a aproximadamente 
7.350 guaranis, um dólar a cerca de 6.850 guaranis e um real cerca de 1.340 guaranis. Não são usadas moedas 
de denominação muito baixa, sendo as mais usadas 50, 100, 500 e 1000 PYG. A menor nota de denominação é 
de 2.000 PYG e a maior é de até 100.000 PYG. Você não vai encontrar problemas para trocar reais. 
 

Plugues 

A voltagem utilizada no Paraguai é de 220V e a frequência elétrica é de 50Hz. Plugues e tomadas são do tipo C. 
 

    

 

Fuso horário 

O evento acontecerá no fuso horário UTC-4 (América/Assunção) e o formato de 24 horas será usado para todas 
as informações de horário. 
 

Compras de alimentos 
Em Assunção, próximo ao hotel da corrida, você terá supermercados onde poderá comprar alimentos e 
necessidades básicas para a corrida. De qualquer forma, recomendamos que você traga aquilo que está 
acostumado, no Paraguai não há muita oferta de suplementos ou variedades. 
 

Existe um supermercado Stock a menos de 1km e um Super Seis a menos de 2kms del CC. 
 

Telefone e internet 
No Paraguai, você pode ter acesso à compra de cartões telefônicos pré-pagos de qualquer empresa que opere 
no país. 
 

O acesso Wi-Fi gratuito está disponível no CC e no hotel da corrida. Além disso, muitos locais públicos (hotéis, 
cafés, restaurantes...) têm rede Wi-Fi. 
 
O código do país para ligar para o Paraguai é +595. 
 

Condução na estrada 
No Paraguai você dirige do lado DIREITO da estrada. 
 

Depósito de bagagem de viagem 
As equipes poderão deixar malas pessoais no hotel da corrida enquanto competem. Estes não estarão 
disponíveis na área de chegada. 
 

https://www.google.com/maps/place/Supermercado+Stock/@-25.2875517,-57.6716995,5134m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1ssupermercado!3m5!1s0x945da7d23c4d7d39:0x1fcd0ffb1991319!8m2!3d-25.28755!4d-57.63874!15sCgxzdXBlcm1lcmNhZG9aDiIMc3VwZXJtZXJjYWRvkgELc3VwZXJtYXJrZ
https://www.google.com/maps/place/Superseis+Espa%25C3%25B1a/@-25.2869679,-57.6225804,540m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x945da7dd5545b82d:0x335f4a44725651c6!8m2!3d-25.285771!4d-57.6208623
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CATEGORIAS E INSCRIÇÕES 
Para participar do ARWC 2022, as equipes devem preencher o Formulário de Inscrição com os dados da equipe 
e seus membros e efetuar o pagamento dentro de um dos prazos de Inscrição. As equipes aparecerão na lista 
de inscritos assim que concluírem o pagamento. 

Expedición Guaraní oferece a possibilidade de depósito e pagamento do restante da inscrição posteriormente, 
para facilitar a participação das equipes. 

A categoria oficial do ARWC é composta por equipas de 4 atletas, obrigatoriamente mistas, ou seja, com pelo 
menos um atleta masculino e uma atleta feminina. Serão habilitadas 2 rotas para que o maior número de 
equipes possa chegar à linha de chegada, mas todas entrarão na mesma classificação da prova. 

Expedición Guaraní também oferece a possibilidade de participação na prova, fora do ranking oficial, para 
equipes de 4 atletas não mistos e também para duplas sem distinção de sexo. 

Haverá uma menção especial e premiação em dinheiro para a primeira equipe jovem e a primeira equipe 
veterana na categoria oficial do ARWC 2022. 

Todas as informações sobre os preços de inscrição das diferentes categorias e formas de pagamento podem ser 
encontradas no site da prova. 
 
As inscrições serão encerradas no dia 31 de julho. Todos os pagamentos devem ser formalizados até essa data. 
 
https://www.expedicionguarani.com/inscriçoes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.expedicionguarani.com/inscri%C3%A7oes
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REGISTRO 
O processo de inscrição e Registro terá a duração de cerca de 2 horas por equipe. 

Cada equipe terá um horário para iniciar o processo (a ser postado posteriormente). Por gentileza sejam 
pontuais, as camisetas da prova devem ser usados assim que forem recebidas. 
 

    
 
As equipes: 
1. Receberão as suas camisetas de prova e um cartão com a sequência do processo de registro, que deverão 
preencher à medida que o processo avança. 
2. Assinaram formulários. 
3. Entregaram a fiança. 
4. Receberão o material necessário para a corrida (bibs, autocolantes...) e merchandising. 
5. Terão de tirar a fotografia individual e de equipa (com uniforme de equipe e a camiseta de corrida). 
6. Terão que fazer um teste escrito sobre regras de navegação, primeiros socorros e ARWS. 
7. Receberão treinamento em protocolo de segurança. 
8. Deverão realizar a verificação do material obrigatório na prova (o material a ser mostrado será especificado 
posteriormente). 
9. Poderão se familiarizar com os caiaques. 
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FORMATO DE CORRIDA 
Todos os checkpoints (CPs) e todas as zonas de transição de corrida (TAs) são obrigatórios. Não é possível 
alterar atividades ou marcar controles de outras seções sem ter passado pelo TA correspondente. 
  
Haverá vários tempos de corte ao longo do percurso (definidos 
no RaceBook). O nosso objetivo é que a grande maioria das 
equipas consiga chegar à meta e, por isso, habilitámos estas 
zonas de corte, que permitirão aos que estão mais atrás cortar 
parte do percurso para chegar à meta e não perder a final da 
festa. 
 
Para completar o tour completo, todos os TAs e CPs devem ser 
visitados dentro do prazo estabelecido e validados através do 
sistema correspondente a cada CP. 
 
As equipes que pulem um CP, seja por decisão própria ou 
porque não conseguiram ultrapassar um corte, continuarão na 
corrida, embora sempre se classifiquem atrás das equipes que 
conseguiram ir mais longe na prova sem cortes ou sem pular 
um CP. Para efeitos de qualificação, entre estas equipes, será 
levado em consideração o número de CP ou TA que as equipes 
atingiram ininterruptamente. Portanto, pular um CP não 
significa ficar de fora da corrida, mas sim ficar para trás das 
equipes que avançaram no percurso estabelecido. 

 
 
As equipes que não conseguirem chegar à meta no tempo estabelecido, vão parar a prova no local onde se 
encontrarem. Eles terão que retornar por meios próprios ou com a ajuda da organização, se necessário. A sua 
posição em relação às restantes equipes será decidida pelo número de CPs alcançados ou visualizando no 
tracking se necessário e estarão à frente das equipes que interromperam a sequência de CPs ou TAs antes da 
referida equipe (mesmo que estas equipes atingiram a meta). 
 

Corrida Curta ARWC (Short Race) 
Estamos preparando um percurso mais curto para equipes que querem ter a experiencia de uma prova ARWC e 
não estão preparados para o percurso completo. Estas equipes irão classificar-se na classificação oficial do 
campeonato, mas sempre atrás de todas as equipes que iniciaram a prova no percurso longo. Nossa ideia é que 
as equipes mais atrasadas possam desfrutar praticamente dos mesmos cenários de corrida que as equipes mais 
rápidas. Queremos que todos desfrutem da essência da Expedición Guaraní. E não, que no meio da corrida, eles 
têm que pular etapas, tendo que fazer, por exemplo, 300 kms chatos de mtb para chegar à linha de chegada ou 
ter que ser transferido de veículo para voltar depois. 
 
Começar no percurso longo, no entanto, não o obriga a fazer o percurso completo, nem o coloca fora da corrida 
se você não fizer os cortes. Desde então, a corrida longa também oferece a possibilidade de reduzir alguns 
pontos. 
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DISCIPLINAS E DISTÂNCIAS  

Orientaçao 

 
 

A orientação pode ser considerada a principal disciplina da prova, 
pois em todas as secções terá de avançar apenas com a ajuda do 
mapa e da bússola. Na prova serão utilizados mapas topográficos 
atualizados em diferentes escalas. 

Mountain Bike 

 
 

Corrida Longa 230-270kms / Corrida Curta 230-270kms 
3 Seções 

Você vai percorrer principalmente estradas de terra, areia e 
paralelepípedos e em lugares muito variados, indo de áreas com 
amplas planícies a colinas suaves e até alcançando montanhas com 
subidas e descidas curtas, mas bem pronunciadas. Haverá também 
alguns trechos técnicos da trilha (Prova Longa). 
Algumas estradas podem se tornar uma tortura se vierem chuvas 
fortes, então teremos algumas rotas alternativas se o tempo estiver 
ruim. 

Trekking 

 
 

Corrida Longa 180-220kms / Corrida Curta 140-160kms 
4 Seções 

As seções de trekking serão as mais desafiadoras da corrida. Você 
terá que caminhar por trilhas, riachos e pastagens, atravessar ou 
avançar por riachos, subir cachoeiras e até mesmo abrir caminho 
pelo meio da mata. 

Caiaque 

 
 

Corrida Longa 80-100kms / Corrida Curta 60-80kms 
1 Seção 

O caiaque será feito no rio. Em algumas partes, a corrente irá 
ajudá-lo a progredir mais rápido. Haverá algumas pequenas 

corredeiras de nível I. 

Canyoning 

 
 

Esteja preparado para atravessar ou avançar por riachos e cânions, 
usando diferentes técnicas como caminhar, escalar e desmontar, 
pular ou nadar. 
Haverá também uma seção específica de canyoning com alguns 
rapeis. 

Cordas 

 
 

Ao longo da prova haverá dois tipos de atividades em corda: 
Descidas (rappel ou rapel) e tirolesas. 

Familiarize-se com seu material e pratique antes se considerar que 
seu conhecimento é escasso. Uma corrida de expedição não é o 
melhor lugar para aprender técnicas de corda. 
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CRONOGRAMA E 

VALIDAÇÃO DE CPs E TAs 
A cronometragem geral da corrida será realizada usando o sistema Sportidend. 

Todas as equipes receberão, antes da partida, um chip eletrónico com o qual validarão a sua entrada em todas 
as zonas de transição (TAs) e a sua entrada na linha de chegada. 
 
Todos os CPs da prova (exceto alguns que poderiam 
ser virtuais ou com a presença da organização, nesse 
caso, esses serão destacados no roteiro), serão 
validados por meio de câmera fotográfica. Os CPs 
devem ser sempre visitados por ordem crescente e o 
local exato da CP e a chegada dos quatro membros ao 
local devem estar claramente refletidos na fotografia. 
Será responsabilidade das equipes demonstrar 
claramente que os quatro integrantes visitaram o 
local correto. 
 
Em alguns CPs, serão colocadas placas da Expedição 
Guarani com o número do CP correspondente. Essas 
placas terão alguns adesivos refletivos para facilitar a 
localização à noite. Em outros CPs, você será 
solicitado a tirar uma foto ao lado de um elemento 
característico do local (prédio, placa, portão...). Para 
reconhecer o local exato que você deve encontrar e 
fotografar, você receberá um livro com as imagens 
desses locais junto com os mapas. 

 

  
Em cada transição deverá mostrar ao staff da organização as fotografias dos CPs visitados na etapa anterior e 
no final da prova será pedido todas as fotos. Os CPs serão revisados pelos voluntários da corrida ao final de 
cada etapa. Esta revisão será apenas para fins de classificação provisória e como referência para a organização. 
Os voluntários da prova poderão avisar cada equipe de qualquer erro na realização dos CPs ou da falta de 
clareza em uma foto*. Mas, o fato de não haver aviso não significa que a execução dos CPs esteja correta. 
 
Ao final da prova, o diretor técnico e/ou os juízes da prova revisarão todas as fotos para validar os passos pelos 
Cps. 
 
* Após receber uma advertência, as equipas podem decidir revisitar o CP não visitado ou que não comprove ter sido visitado (pelo 
mesmo meio em que deveria ter sido visitado, a pé, de bicicleta ou de caiaque). 
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ZONA EM QUARENTENA 
Duas horas antes da largada, no dia 17 de setembro, as equipes entrarão na zona de quarentena, onde 
receberão os mapas e roadbooks. As equipes devem permanecer nesta área até o início da corrida. Acesso à 
Internet, smartphones, tablets, relógios inteligentes (exceto Garmin no modo Corrida de Aventura), etc. são 
proíbidos a partir do momento em que você entra no local. 
 
Na zona de quarentena, haverá mesas e cadeiras para que as equipes possam estudar os mapas e trabalhar no 
percurso durante o horário estabelecido. Também haverá banheiros e será oferecido um típico café da manhã 
paraguaio. 
 
Não haverá acesso aos boxes de corrida dentro desta área ou na área de largada. Mas, as equipas poderão 
deixar, numa mala bem identificada, o material utilizado para a elaboração dos mapas; essa bolsa vocês 
receberão de volta depois da prova. 
 
Somente oficiais de corrida e mídia credenciada poderão entrar na área de quarentena. Família/amigos não 
são permitidos nesta área. Estes, por outro lado, podem estar presentes na linha de partida da corrida. 
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MATERIAL OBRIGATÓRIO 
Abaixo, mostramos a lista de material obrigatório (até o momento) para o ARWC 2022 Paraguai. Observe que 
esta não é uma lista dos únicos itens a serem trazidos. Contém o material obrigatório que cada competidor e 
equipe deve levar consigo, durante toda a prova ou em horários específicos, seja para atender aos requisitos 
mínimos de segurança, para prevenir e/ou tratar possíveis lesões ou para realizar ações de sobrevivência de 
curto prazo. 
 
Além do material obrigatório, há itens recomendados como: 
• Mochilas e recipientes para transportar água. 
• Comida e subsistência suficientes para chegar ao próximo ponto de abastecimento, incluindo quantidades em 
caso de emergência. 
• Roupas e calçados pessoais apropriados para condições extremas (incluindo acessórios como chapéus e luvas, 
proteção para os olhos, relógio/altímetro e roupas para atividades aquáticas, como roupas de mergulho). 
• Kit de reparação de bicicletas (incluindo bomba de ar, tubos, ferramentas e peças sobressalentes). 
• Sacos secos para manter os itens pessoais e equipamentos. 
• Mecanismos ou produtos químicos para purificar a água para evitar doenças. 
• Medicamentos e analgésicos permitidos, medicamentos terapêuticos, atestados de seguro saúde, 
identificação de alergias ou doenças e/ou protetor solar. 
• Dinheiro/cartão de crédito, carteira de identidade/passaporte, certidões de imigração/visto. 
• Itens recomendados adicionais e sobressalentes nas caixas de suprimentos. 
 
Cada competidor e sua equipe são solidariamente responsáveis por trazer seus equipamentos, roupas e 
alimentação adequada de acordo com o clima, condições e atividades do evento. 
 
Esta lista pode sofrer algumas alterações antes da prova. 
 
Expedición Guaraní  ou os juízes do ARWS podem realizar verificações obrigatórias de material durante a prova 
e a falta de qualquer elemento pode resultar em penalidade ou até mesmo desclassificação, conforme 
regulamento da prova. Se um item for usado/consumido/perdido durante uma seção da corrida, ele deve ser 
substituído na próxima zona de transição. 
 
 

 
EN TODO MOMENTO – TODAS LAS DISCIPLINAS – 

ARWC 2022 

Sí/No Nombre Imagen Cantidad Descripción 

 

  Chaleco oficial de 
  carrera 

 

1 x por 
competidor 
(no 
compartir) 

El chaleco oficial de carrera debe ser usado por 
cada competidor en todo momento como la 
prenda más externa. No se permitenmochilas que 
cubran la parte delantera del chaleco. Los 
chalecos de carrera serán proporcionados por 
Expedición Guaraní. 
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  Silbato 

 

1 x por 
competidor 
(no 
compartir) 

Cada competidor debe llevar consigo en todo 
momento un silbato sin bola interior de corcho 
que funcione en condiciones húmedas. Debe ser 
fácilmente accesible en todo momento para 
avisar en caso de emergencia 

 

Linterna 
(Frontal)  

1 x por 
competidor 

Fuente de luz (frontal), resistente al agua, con las 
baterías necesarias para cada sección de carrera. 
Se pueden usar diferentes fuentes de luz en 
diferentes disciplinas, frontales, luces de bici. 

 

Chaqueta 
impermeable 

 

1 x por 
competidor 

La capa externa o chaqueta debe ser 
impermeable, resistente al viento, y respirable 
(de acuerdo a las especificaciones del fabricante). 
La chaqueta debe tener una capucha, costuras 
cerradas y ser adecuada para las condiciones 
extremas posibles de una carrera de aventura. 

 

  Pantalón 
  impermeable 

 

1 x por 
competidor 

La capa exterior debe ser impermeable y 
resistente al viento según las especificaciones de 
fábrica. Los pantalones deben ser para 
potenciales condiciones extremas en la carrera. 

 

  Capa media,   
  parte superior 

 

1 x por 
competidor 

La capa intermedia es utilizada entre la capa 
interna y la capa impermeable para dar mayor 
calor en climas fríos. Debe ser de mangas largas, 
de materíal sintético o lana. De peso superior a la 
capa interna, de secado rápido y expulsión de 
sudor. Debe pesar al menos 175 gramos o más. 
Puede ser llevada o puesta. 

 

Capa interna, 
parte superior  

 

1 x por 
competidor 

De manga larga, ajustada al cuerpo, fabricada de 
material sintético o de lana, ligera, que absorba 
humedad. Puede ser llevada o puesta. 

 

Capa interna, 
piernas  

 

1 x por 
competidor 

Pantalón largo, ajustado al cuerpo, de material 
sintético o de lana, ligero, que absorba humedad. 
Puede ser llevada o puesta. 

 

  Capa interna, 
  cabeza 

 

1 x por 
competidor 

Gorro o buff, ajustado a la cabeza, de material 
sintético o de lana, ligero, que absorba humedad. 
Puede ser llevado o puesto.  

 
Manta térmica 

 

1 x por 
competidor 

Sábana o material cubierto con un agente 
reflectante metálico. Se utiliza en emergencias 
para reflejar el calor. Se puede usar para 
contrarrestar la hipotermia o para generar 
sombra (Nota: las mantas pueden deteriorarse 
con el tiempo). 

 

Brújula 
magnética 

 

2 x por 
equipo 

Brújula de calidad para orientación. Las brújulas 

deben tener una aguja magnética ajustada para la 

zona magnética de la carrera (por ejemplo, zona 

1, 2, 3, 4, 5 o brújula de múltiples zonas). Una 

brújula de reloj no cumple con este requisito. 

 

Libro de ruta y 
mapas 

 

1 x por 
equipo 

Mapas, notas de la ruta, y pasaporte/tarjeta de 
control, proporcionados por Expedición Guaraní, 
de acuerdo a la etapa de la carrera. 
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Encendedor 

 

1 x por 
equipo 

Se permiten como mecanismo para prender 
fuego: fósforos impermeables, encendedor de 
gas, encendedor de chispa de fricción. 

 
Cuchillo 

 

1 x por 
equipo 

Cuchilla mínima de 50 mm de largo, 
suficientemente afilada para cortar cuerda o cinta 
tubular en caso de una emergencia. Debe ser 
plegable por seguridad. Debe estar a mano en las 
secciones de kayak. 

 
Botiquín 

 

1 x por 
equipo 

El contenido específico del botiquín se describe 
abajo. Se debe llevar en una bolsa impermeable 

 

Luz 
estroboscópica 

 

1 x por 
equipo 

Debe ser de luz destellante blanca, sumergible al 
menos 1m y con visibilidad de 360°, visible hasta 
1nm (1.9 km) y cargada con pilas. Ritmo normal 
de destello de 60/minuto. Se puede usar en caso 
de emergencia en tierra o en agua, para avisar a 
otros de su ubicación. No se permiten linternas 
frontales o de bicicleta. 

 

Bolsa de dormir / 
Bivy 

 

1 x por 
equipo 

Bolsa de dormir completa o saco bivy reflectivo y 
transpirable (no manta de supervivencia). Peso 
total, mayor a 150 gramos. 

 

Refugio de 
emergencia  
(Carpa o Bothy 
Bag)  

1 x por 
equipo 

Carpa - Debe tener un piso cosido con un área 
mínima de 2.5 metros cuadrados o 27 pies 
cuadrados. El diseño debe incluir varillas. Se 
deben llevar todas las piezas necesarias, como 
varillas, estacas, cuerdas. Debe ser adecuada para 
las condiciones extremas posibles de una carrera 
de aventura. 
Bothy bag – Un solo Bothy Bag de, al menos, 4 
personas (no 2 Bothy Bags de 2 personas), hecho 
de material impermeable y resitente al viento con 
ventiladores de aire. El peso mínimo debe ser de 
400 gramos. 

 

 Teléfono / 
Comunicaciones 
de emergencia 

 

1 x por 
equipo 

Teléfono celular, con batería completamente 
cargada y en una bolsa/contenedor a prueba de 
agua. Sólo para llamadas de emergencia. 

 
 Tracker GPS 

 

1 x por 
equipo 

Aparato específico provisto por Expedición 
Guaraní; se debe llevar y usar de acuerdo al 
reglamento. 

 
Cámara digital 

 
2 x por 
equipo 

Cámara de fotos, con pantalla, impermeable, 
contra golpes, con pila cargada. Para tomar 
fotografías en los PCs. Se puede usar para 
fotografía en general (considerando que pondría 
en riesgo la carga de la pila). 
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EN TODO MOMENTO - MOUNTAIN BIKE – ARWC 

2022 

Sí/No Nombre Imagen Cantidad Descripción 

 
  Mountain Bike 

 
1 x por 
competidor 

Una bicicleta de montaña apropiada para una 
carrera de aventura; no se permiten bicicletas de 
carretera o ciclocross. 

   Casco 
 

1 x por 
competidor 

Casco de bicicleta con una certificación de 
seguridad apropiada (por ejemplo, CE, UIAA, o 
equivalente nacional). 

   Luz delantera 
 

1 x por 
competidor 

Luz blanca frontal. Puede estar montada en el 
casco o en el manubrio. 

   Luz trasera 
 

1 x por 
competidor 

Luz roja trasera. Debe estar montada en la 
bicicleta. Se recomienda que un integrante lleve 
una luz trasera adicional. 

 
 

EN TODO MOMENTO - KAYAK – ARWC 2022 

Sí/No Nombre Imagen Cantidad Descripción 

 

  Chaleco 
  salvavidas 

 

1 x por 
competidor 

Un chaleco del tamaño del competidor que 
cumpla con todos los estándares del país de la 
carrera. Se debe llevar puesto en todo momento 
en las secciones de agua. No se permite ningún 
tipo de chaleco inflable. 
Nota: los chalecos de esponja se pueden 
deteriorar con el tiempo y perder su flotabilidad. 
Expedición Guaraní puede exigir pruebas para 
asegurar que la flotabilidad sea adecuada. 

 
  Silbato 

 

1 x por 
competidor 

Debe estar conectado al chaleco. 

 
  Palas 

 

1 x por 
competidor 

 

 
  Casco 

 

1 x por 
competidor 

Se acepta el casco de bici. Hay que llevarlo en 
todas las etapas de kayak.   

 
  Kayak 

 

2 x por 
equipo 

Provisto por Expedición Guaraní. 
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 Cuerda de 
 Rescate  

 

1 x por 
bote 

Un aparato de rescate con una cuerda metida en 
una funda ligera para que pueda salir cuando se 
tira a otra persona. Largo mínimo de 10 metros o 
30 pies. 

 

  Iluminación 
  (Glow Stick/ luz  
   química) 

 

1 x por 
competidor 
1 x por 
bote 

Una luz química (100mm) conectada al chaleco 

salvavidas en un lugar altamente visible durante 

en todo momento (por ejemplo, en el hombro). 

Una luz química conectada al kayak (el equipo 

debe llevar una brida o alambre para conectarla). 

Se debe iluminar siempre en la noche o en lugares 

oscuros, por lo tanto, se deben llevar suficientes 

luces. 

 

 

BOTIQUÍN – EN TODO MOMENTO – TODAS LAS 
DISCIPLINAS – ARWC 2022 

Sí/No Nombre Imagen Cantidad Descripción 

 

  Venda  
(Elástica) 

 

2m largo x 
7.5cm ancho 

El largo mínimo (sin estirar) debe ser de 2 metros 
por 7.5 centímetros. Se permiten múltiples 
vendas. Se usa para aplicar presión sobre una 
lesión. 

 

  Venda  
  triangular  

1 x  
 

Esta venda en forma de un triángulo de ángulo 
recto se puede usar: como una venda normal, 
para crear un cabestrillo y para otras aplicaciones. 

 

Vendaje de 
heridas 
(Estéril)  

2 x  
 

Cada uno debe tener, como mínimo, las 
dimensiones 7.5 x 7.5 centímetros. Se aplica a una 
lesión para evitar más daños y para ayudar a 
curarla. Puede ser autoadhesivo o usado en 
conjunto con una venda. Se recomienda una 
cobertura de gasa antiadherente. 

 

  Cinta quirúgica 
  (Adhesiva)  

1 x  
 

Un rollo de cinta quirúrgica. Se puede usar para 
asegurar una venda o gasa o para improvisar una 
férula. 

 
  Antihistamínicos 

 

4 x dosis 
adulto  

Las pastillas antihistamínicas inhiben la acción de 
histaminas y se puede tomar en caso de una 
reacción alérgica. 

 

Ampollas 
inyectables 
antihistamínicas  

2 x equipo Se puede comprar fácilmente en Paraguay. 

 

Ampollas 
inyectables de 
adrenalina  

2 x equipo Se puede comprar fácilmente en Paraguay. 

 

Jeringas con 
aguja 
intramuscular  

4 x equipo  
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Itens recomendados - São recomendados para o kit os seguintes itens adicionais (desde que não infrinjam as 

regras antidoping): analgésicos, anti-inflamatórios, soro oral, antidiarreicos, cremes/soluções desinfetantes e 

antissépticos, tratamento blister, protetor facial para ressuscitação cardiopulmonar, luvas. 

 

 

EN TODO MOMENTO – SECCIONES DE CUERDAS – 
ARWC 2022 

Sí/No Nombre Imagen Cantidad Descripción 

 Arnés de escalada 

 

1 x 
competidor 

Debe ser de la medida del participante. 

  Casco 
 

1 x 
competidor 

Puede ser el mismo casco de las secciones de 

bicicleta de montaña. 

 

Eslinga/Cinta 
cosida approx. 
60cm 

 

 
 

2 x 
competidor 

Una eslinga cosida es una cinta que tiene los 

extremos cosidos para formar un lazo continuo, 

generalmente de 60cm de diámetro. Las 2 

eslingas se enganchan en el bucle de 

aseguramiento del arnés (o punto de fijación 

central). La resistencia mínima a la rotura de la 

eslinga cosida debe ser de 22kN. NO se aceptan 

eslingas anudadas. 

 
Mosquetón con 
seguro 

 

3 x 
competidor 

Los mosquetones con seguro se utilizan en cada 

uno de los siguientes puntos: 

1) Eslinga #1 

2) Eslinga #2 y Dispositivo de Rápel o 

descendedor 

3) Prusik 

 
Par de guantes de 
cuero 

 

1 x 
competidor 

Deben ser del tamaño de la mano entera; pueden 

ser las mismas de la sección de bicicleta pero con 

las palmas de cuero.  

 Descendedor 

 

1 x 
competidor 

Dispositivo de rápel, 8 o ATC  

 

Sistema de 
detención 
automática 
(Prusik) 

 

1 x 
competidor 

El cordino estará unido a la cuerda con un nudo 

Prusik de tres vueltas. El Prusik debe estar 

conectado debajo del dispositivo de rappel 

extendido. 
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OTROS ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA ARWC 2022 

Cuándo/Dónde Nombre Imagen Cantidad Descripción 

Trekking 
 Casco 

 

1 x 
competidor 

En algunas etapas de Trekking podría ser 

obligatorio el uso de casco. Puede ser el 

mismo casco de las secciones de bicicleta 

de montaña. 

Áreas de Transición 
Cintas de 
amarre 

 

2 x 
competidor 

Amarre para asegurar las cajas de 

reabastecimiento antes de salir de la 

transición.  

Áreas de Transición 
Bridas, 
precintos 

 

50 x equipo 

Bridas de un mínimo de 30 cm de longitud 

para asegurar las cajas de reabastecimiento 

antes de salir de la transición. 

Acreditación 
Seguro de 
viaje / 
deportivo  

1 x 
competidor 

Cada miembro del equipo debe tener un 

seguro de viaje que cubra los costos 

médicos, incluido el transporte médico por 

una lesión sufrida durante un evento 

competitivo. Podrá contratarse una poliza 

local. 

Acreditación 
Certificados 
de primeros 
auxilios  

2 x equipo 

Un mínimo de dos miembros del equipo 

deben tener, en el momento de la carrera, 

una calificación de primeros auxilios 

apropiada para las actividades realizadas 

en el evento u otra capacitación y/o 

experiencia apropiada y relevante en 

primeros auxilios (se debe presentar en el 

registro de la carrera). Se acepta un 

certificado de primeros auxilios para 

personas mayores con reanimación. 

 

 
ELEMENTOS PROHIBIDOS PARA ARWC 2022 

Nombre Descripción 

Dispositivos GPS 

Incluye dispositivos que muestran su posición, muestran mapas, la 

distancia recorrida, etc. (excluye rastreadores GPS proporcionados 

por Expedición Guaraní y relojes Garmin en modo Adventure Race) 

Dispositivos medidores de 

distancia 

Como los acelerómetros y podómetros. (Exentas las 

ciclocomputadoras) 

Teléfonos móviles, rádios, otros 

dispositivos de comunicación o con 
Excluido el teléfono de emergencia obligatorio. 
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acceso a internet  

Otros mapas que no sean los 

proporcionados por Expedición 

Guaraní 

Específicamente, desde el comienzo de la carrera hasta cruzar la línea 

de meta. 

Armas de fuego, dispositivos de 

visión nocturna 
 

 

Caiaques 
A organização fornecerá os caiaques. Durante os dias de inscrição e verificação de material, você terá a 
oportunidade de se familiarizar com eles. Serão caiaques modelo SIT On TOP, como o da foto. A organização 
fornecerá assento para as equipes que desejarem. 

 

Glow Sticks 

Você pode precisar de bastões luminosos para 2 noites de corrida. 

 

Celulares 

Será proibido o uso de celulares próprios ou de terceiros durante a prova, exceto o exigido pela organização 

como material obrigatório, que deve estar desligado, com a bateria carregada, com um SIM que funcione no 

Paraguai e com o pin código escrito na parte externa. O telefone será lacrado pela organização na zona de 

quarentena e cada equipe deverá certificar-se de que o mantém seco durante a prova. 

 

Compra de material específico 
Da organização teremos à venda alguns produtos específicos para a prova. 
 

• Bússolas Moscow Compass (equilibradas para a área do Paraguai) 
• Suporte para mapa de bicicleta Nordenmark 
• Suporte de mapa para trekking 
• Coletes salva-vidas Mocke 
• Calças e leggings com orientação Trimtex 
• Mochilas OutThere 
• Mantas térmicas 
• Luzes químicas 
• Líquido purificador 
• Alimentos liofilizados 

 

Os interessados em algum destes produtos podem escrever para nonstopaventura@gmail.com, antes de 15 de 
agosto, para garantir no estoque. 
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CARTOGRAFIA 
Na Expedición Guaraní, trabalhamos muito em cartografia, tentando tornar os mapas o mais fiéis possível à 
realidade atual. Um trabalho de campo exaustivo está sendo realizado durante esses meses anteriores à 
corrida. 

       
 

Os mapas serão usados na escala de 1:25.000 (especialmente para trekking), 1:50.000 (especialmente para MTB) e 
1:100.000 (para caiaque) nos tamanhos A3 e A4. 

Para as etapas do trekking, e para facilitar a leitura do mapa, usaremos ortofotomapas, como fizemos em anos 
anteriores. Serão mapas impressos em papel impermeável de alta qualidade. 
 
Os mapas já terão a localização dos CPs impressa, por meio de um círculo vermelho. O local exato do 
checkpoint será definido pelo centro do círculo. Etapas obrigatórias e áreas ou rotas proibidas também serão 
destacadas. 
 
O livro de rotas deixa claro tudo o que é necessário para seguir a rota corretamente. Nele, haverá informações 
sobre obrigações e proibições na corrida, que devem ser cumpridas indiscutivelmente. Ele também terá 
informações adicionais, que podem ser de grande ajuda quando se trata de progresso. 
Assim como os mapas, o road book será à prova d'água. 
 
Todas as equipes receberão um conjunto de mapas e um road book. Aqueles que indicaram na ficha de 
inscrição que precisarão de mais cópias dos mapas e do livro, deverão pagar o valor correspondente no ato do 
credenciamento (caso ainda não o tenham feito juntamente com a taxa de inscrição). 
 
Todos os mapas de corrida serão entregues dentro da zona de quarentena. A organização não fornecerá cópias 
de mapas e livros após o início da corrida. Tenha em mente que os mapas e o livro de rotas fazem parte do 
material obrigatório e sua perda pode ser motivo de sanção. 
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LOGÍSTICA 

Malas de 
viagem/pessoais 

 

Você pode deixar suas malas de viagem (que você não usa na corrida) no hotel da 
corrida. É importante que você identifique bem sua bagagem para evitar extravio e 
que procure não deixar coisas de grande valor. A organização não se responsabiliza 
por eventuais danos ou prejuízos. Estes sacos não estarão disponíveis na área de 
chegada. 

Caixas de prova 
 

 

Um dos grandes aspectos das corridas de expedição é a autossuficiência na corrida. 
Nos dias que antecedem a corrida, você terá que fazer um planejamento meticuloso 
sobre tudo o que vai precisar na corrida e armazená-lo em suas caixas de corrida. 
Você terá 4 caixas plásticas de (2 de 18 galões e 2 de 20 galões) doadas pela 
organização e que você verá, duas a duas, na maioria das transições da prova. Cada 
caixa não pode exceder 20kgs. Serão fornecidos adesivos A, B, C, D com a 
identificação da equipe. 

Bolsa de Caiaque 

 

Além das caixas, você precisará de uma sacola (não fornecida pela organização) para 
colocar todo o material que for solicitado para as seções de caiaque. Você terá que 
transportar esta bolsa durante as seções de caiaque. 
As lâminas podem sair do saco, amarradas e identificadas com o número da equipe. 
Serão fornecidos adesivos de identificação da equipe para bolsa e remos. 

Bolsa de Cordas 

 

Você precisará de uma sacola (não fornecida pela organização) para colocar todo o 
material que lhe for pedido para as seções de Cordas. Esta bolsa estará em um 
ponto específico no meio de uma etapa de trekking, de onde você terá que 
continuar com seu material para realizar diferentes atividades de corda. A bolsa, 
você mesmo deve transportá-la até o final da etapa. 
Serão fornecidos adesivos de identificação da bolsa da equipe. 

Bolsa de Mapas 

 

A organização entregará os mapas da prova num saco identificado com o número de 
cada equipe. A referida mala será entregue horas antes da largada na zona de 
quarentena, onde as equipas poderão estudar os mapas. Passado o tempo de 
estudo e planeamento, as equipas poderão devolver a mala à organização com o 
material que utilizaram para trabalhar com os mapas e que não necessitarão na 
prova. 

Caixas de Bici 
 

 
 
 

O uso de caixas para guardar bicicletas será obrigatório durante alguns trechos de 
trekking e caiaque. Usaremos as medidas padrão usadas no ARWS. Será necessária 
uma caixa de bicicleta com medidas máximas de 140cm x 80cm x 30cm; Nele, você 
pode colocar, além da bicicleta, todo o material que quiser (capacete, sapatilha, 
comida...) mas não deve pesar mais de 25kg, em nenhum momento da corrida. Não 
serão aceitas caixas ou sacolas de outros tipos ou com medidas superiores. 
As caixas de papelão podem sofrer muito, por isso recomendamos que você as forre 
com plástico ou que faça sua própria versão em papelão plástico. 
Certifique-se de armazenar sua bicicleta corretamente. Embora o pessoal de 
logística tenha um cuidado especial no transporte das caixas, a organização não se 
responsabiliza por quaisquer danos causados ou perda de material durante o 
transporte das caixas. 
Adesivos de identificação da equipe serão fornecidos para caixas e bicicletas. 

Bolsa de Chegada 

 

No dia 17, antes de se deslocar para a área de prova, pode entregar à organização 
uma mala por equipa (não fornecida pela organização) com algumas roupas para 
trocar quando chegar à meta. Será fornecido um adesivo de identificação da equipe. 
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SEGURANÇA E 

RESPONSABILIDADE 

PESSOAL  

Responsabilidade pessoal 
Eu entendo e reconheço que participar deste evento é uma atividade perigosa. Estou ciente e entendo as 
atividades nas quais vou participar. Estou ciente dos perigos envolvidos e reconheço que há sempre um risco de 
lesão (incluindo lesão permanente, lesão mental, paralisia e morte). Na minha opinião, tenho competência, 
conhecimento, bom senso, experiência, habilidades de sobrevivência e material suficientes para participar de 
todas as atividades do evento de maneira segura para mim e para os outros. 
 
Eu entendo e concordo que sou o principal responsável por fornecer os primeiros socorros para mim e para as 
pessoas ao meu redor. Eu sei e aceito que o resgate por parte dos organizadores, ou dos serviços de 
emergência, pode não ser possível imediatamente (por exemplo, noite, chuva, falha de equipamento, outro 
resgate, etc.). 
 
Se eu chegar a um ponto no percurso em que acredito que o nível de risco inerente é inaceitável para mim e 
não tenho certeza se posso completá-lo com segurança, é minha responsabilidade agir. Devo escolher uma rota 
alternativa, evitar o perigo ou até me retirar daquela etapa ou da corrida. Eu aceito essa responsabilidade. 
 

Em uma emergência 
Colegas de equipe: Lembre-se de que seu primeiro ponto de assistência são seus companheiros de equipe. 
Outras equipes: pode haver outras equipes próximas que podem ajudar. As equipes que ajudarem outras 
equipes em uma emergência receberão um crédito de tempo. 
Oficiais de corrida: Se precisar de ajuda de um oficial de corrida, dirija-se ao TA mais próximo. 
 

Comunicações de emergencia 
Todas as equipes levarão um telefone como ferramenta de emergência. A comunicação com a organização por 
telefone será entendida como comunicação de emergência e resultará na saída da prova para a equipe. 
 
As equipes também terão um GPS Tracker, que além de marcar a posição das equipes para saber sua 
localização, possui um botão SOS. Este botão só deve ser pressionado em emergências graves que exijam uma 
evacuação iminente. A comunicação com a organização através do botão SOS será entendida como uma 
comunicação de emergência e significará a saída da equipa da prova. 
 

Transporte médico de emergência 
Se uma equipe precisar de evacuação médica por serviços civis de emergência (por exemplo, ambulância ou 
helicóptero), ela será responsável pelos custos. Portanto, é obrigatório que: 
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Todos os atletas tenham uma apólice de seguro de viagem que cobre custos médicos, incluindo transporte 
médico para uma lesão sofrida durante um evento competitivo.  
 

Problemas médicos comuns  
 Desidratação / Exaustão por Calor 

 Hipotermia (diminuição da temperatura corporal central - atletas mais vulneráveis quando cansados e 
desidratados) 

 Infecções sistémicas 

 Queimadura solar (especialmente nas pernas em caiaques expostos) 

 É fundamental que você compartilhe todas as informações pessoais importantes de saúde (perigos 
específicos) com os membros de sua equipe. 
 

Perigos da natureza 
 Vespas: Apesar de não ser normal na época da prova, em algumas zonas do percurso poderão existir 

ninhos de vespas vermelhas. Sentindo a presença humana (pelo barulho e movimento) e vendo seu 
ninho em perigo, as vespas costumam se defender por meio de picadas. As picadas de vespas vermelhas 
são dolorosas, mas, para a grande maioria da população, não causam muitos problemas além de uma 
reação cutânea, que geralmente é de curta duração, com vermelhidão e inchaço ao redor do local da 
picada. Em indivíduos com bom estado geral de saúde e não alérgicos ao veneno da vespa, demonstrou-
se que podem suportar muito bem de 1 a 25 picadas e estima-se que os efeitos tóxicos apareçam após 
50 picadas. Mas em indivíduos alérgicos, uma simples picada será suficiente para causar um quadro 
geral com urticária, dificuldade para respirar, tontura, entre outros sintomas. Esses sintomas, 
acometendo diversos órgãos do corpo, são o que se chama de reação anafilática ou anafilaxia. Por isso, 
todas as equipes devem levar no kit no mínimo 2 ampolas de anti-histamínico injetável, 2 ampolas de 
adrenalina injetável e 4 seringas com agulha intramuscular. 

 Cobras: No Paraguai, existem aproximadamente 127 espécies de cobras, das quais apenas 14 são 
venenosas: Crotalus (uma espécie de cascavel); Bothrops, que se divide em seis espécies; e Micrurus, 
dos quais fazem parte 7 espécies de corais. A maioria das equipes não verá cobras durante a corrida.  Na 
nossa infinidade de passeios realizados nestes 6 anos de Expedição Guarani, podemos dizer que não 
encontramos mais de 10. De qualquer forma, se você encontrar uma cobra, evite-a e não tente tocá-la. 
Em caso de mordida, é importante manter a calma, imobilizar a vítima e notificar imediatamente a 
organização. 
 

Na rota 
Não haverá interdição de vias para o evento. 
As regras de trânsito paraguaias devem ser seguidas. 
Lembre-se que, no Paraguai, dirigir e andar de bicicleta são feitos à direita. 
A rota de corrida foi projetada para evitar o uso de rotas principais e de tráfego intenso. Muitos deles, de fato, 
estão marcados como proibidos nos mapas ou no livro de rotas. Mas é possível que você tenha que circular por 
um deles em algum momento da corrida, então você deve tomar precauções extremas. 
 

Segurança na água 
Lembre-se de que os primeiros socorros são seus companheiros de equipe no outro caiaque: fiquem 
juntosquando estiverem remando! 
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O evento conta com barcos de segurança na água e pontos de emergência em terra. 
Em uma emergência, chame a atenção balançando a pá verticalmente. Cuidado se você usar o celular na água. 
 

Certificados de primeiros socorros 
Um mínimo de dois membros da equipe deve ter no momento da corrida uma qualificação de primeiros 
socorros adequada às atividades realizadas no evento ou outro treinamento e/ou experiência em primeiros 
socorros apropriado e relevante (deve ser indicado no credenciamento da corrida).  
 

Responsabilidade civil 
Expedición Guaraní possui uma apólice de seguro de responsabilidade civil para cobrir o evento. 

Este não é um seguro de acidentes pessoais para corredores! É obrigatório que cada atleta tenha um seguro de 

viagem que cubra custos médicos, incluindo transporte médico para uma lesão sofrida durante um evento 

competitivo. 

 

Retirada da corrida 
Caso uma equipe decida desistir da prova (sem sofrer uma situação de emergência e sem necessidade de ser 
evacuada), deverá dirigir-se ao AT mais próximo, informar os Oficiais de Prova e devolver os rastreadores e 
demais elementos da organização. 
 
Se um ou dois membros da equipe desistirem, o restante da equipe deverá obter a permissão do Diretor de 
Prova para continuar na prova (Não classificado). A continuação de um membro solo não será permitida, a 
menos que ele se junte a outra equipe que esteja em situação semelhante de não classificação. Em qualquer 
caso, a decisão final será tomada levando em consideração as circunstâncias da corrida naquele momento. 
 
Se um membro da equipe sair e precisar de cuidados ou suporte contínuos, sua equipe NÃO poderá continuar. 
Caso necessite de internação, a equipe será responsável por este suporte contínuo. 
 
Se uma equipe se retirar voluntariamente e sem estar em situação de emergência, terá de ser autossuficiente 
para chegar ao AT mais próximo. Depois, a organização tentará ajudar, na medida do possível, para que a 
equipa chegue à meta da prova (não para outras cidades ou para o CC), mas em nenhum caso será uma 
prioridade, uma vez que os esforços da organização se concentrará no desenvolvimento adequado da prova. O 
material de corrida (caixas e sacos) só será devolvido no CC e não antes da chegada das primeiras equipe. 
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REGULAMENTO 
ARWC 2022 Paraguay é regido pelos regulamentos ARWS.  
 
As penalidades de tempo para as equipes que puderem terminar a corrida dentro dos 5 primeiros serão 
aplicadas na última zona de transição. Eles serão aplicados assim que as equipes concluírem a referida transição 
e entregarem suas malas ou caixas. Estas penalizações serão executadas num espaço que a organização 
disponibilizará para o efeito. As equipes permanecerão lá pela duração de sua penalidade de tempo e, quando 
o tempo acabar, continuarão a correr até o final. As penalidades de tempo para as equipes que terminarem 
fora da premiação serão adicionadas ao tempo final da corrida. 
 

Juízes de corrida 

A corrida terá 2 juízes oficiais do ARWS. 
 

Regra de nacionalidade  
As equipes devem incluir um mínimo de três membros da mesma nacionalidade. Os atletas devem provar a sua 

nacionalidade no registo da corrida com um passaporte válido ou, se diferente, um comprovativo de residência 

adequado. As equipes representarão apenas uma nação designada, sendo a nacionalidade da maioria dos 

membros da equipe. 

Certifique-se de que a nacionalidade que aparece na lista de equipes está correta. As camisetas da prova terão 

a bandeira da nacionalidade impressa. 

 

 

 

LÍNGUAS E COMUNICAÇÕES 

As línguas oficiais da prova são o espanhol e o inglês. Ambos os idiomas serão usados durante as apresentações 

e cerimônia de premiação, bem como para explicações técnicas e informações escritas (racebooks e anúncios). 

 

Anúncios  
Todas as comunicações que a organização fizer às equipes por penalidades, alterações ou instruções a seguir 
que não estejam indicadas no road book, serão feitas por escrito em inglês e espanhol e terão de ser assinadas 
pelo capitão como prova de receção. 
 
Se sua equipe precisar de ajuda com traduções, entre em contato conosco em expedicionguarani@gmail.com 
Recomendamos que as equipes tenham pelo menos um membro fluente em inglês ou espanhol. 
 
 
 

https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2017/11/ARWS-Rules-of-Competition-1.5.pdf
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SERVIÇOS EXTRAS  
Queremos continuar com as boas tradições da Expedición Guaraní. Como de costume, e alguns de vocês já 
sabem, não vamos facilitar o percurso e a navegação na corrida, mas vamos tornar a sua vida um pouco mais 
suportável em alguns outros pontos.   
 

Água e comida 
Em todas as transições, você terá água potável. E em muitos 
deles, você terá água quente, leite, chá, cacau, café e frutas. 
Em alguns TAs, você também receberá comida quente. 
Alguns de nós sabem muito bem que esses pequenos 
detalhes fazem muita diferença. 
 

Serviço técnico 
Nos dias 15 e 16, no CC, teremos uma equipe de mecânicos 
preparada para resolver praticamente qualquer problema 
que possa ter com as suas bicicletas, apenas as peças de 
reposição terão um custo, o serviço está incluído na taxa de 
inscrição. 
No meio da corrida, você também pode ter esse serviço, em 
quatro das transições. Qualquer reparação só pode ser 
efectuada enquanto o equipamento se encontrar na TA. 
  

Limpeza de bicicletas  
Antes dos organizadores, fomos e somos corredores e sabemos o que é uma das partes mais difíceis de uma 
corrida de aventura: ter que recolher todo o material, limpá-lo e embalá-lo novamente para voltar para casa, 
quando a única coisa que queremos é comer e dormir. Mais um ano, após a prova, teremos uma equipe que irá 
limpar sua bike e prepará-la para sua viagem de volta. 
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FIANÇA 
No ato da inscrição, cada equipe deve entregar à organização 300USD (em dinheiro) como depósito do material 
transferido (rastreadores, caiaques, assentos para o caiaque, caixas de reabastecimento), dinheiro que será 
devolvido assim que a prova terminar e o referido material seja recebido em boas condições. Guarani não será 
aceito. 
 
Em caso de perda ou quebra, os seguintes valores devem ser pagos: 
Rastreador, 125USD. 
Caixa de reabastecimento, 10USD 
Caiaque, 200USD 
Chip eletrônico, 60USD 
Assento, 15USD 

 
 
 

LIVE TRACKING 
 
O sistema de rastreamento ao vivo será realizado através 
do  NonStop Tracking.  
 
NonStop Tracking é o sistema de geolocalização 
abrangente que informa em tempo real a posição e o 
progresso das equipes na corrida. Para fazer isso, é 
necessário apenas ter um dispositivo com conexão à 
internet. 
 
Com esta aplicação, os adeptos e familiares poderão 
saber a qualquer momento a situação das equipes, ver o 
ranking em tempo real, ver o percurso de cada equipe, 
visualizar as diferentes opções de percurso de cada 
equipe, fazer comparações entre as equipes favoritas, ver 
mapas específicos de corrida (aqueles usados por 
corredores)… 
 
Mas não é só isso, graças ao rastreamento ao vivo, da 
organização poderemos controlar as equipes, tanto por 
segurança quanto para ver se cumprem os regulamentos. 
 
 
 
 
 
 

mailto:www.nonstopaventura.com/tracking
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO  
Produção de TV  

 

Fotografia  
A fotografia será fornecida por Wladimir Togumi (www.adventuremag.com.br) e Adventuresport Media. 
 

Hash Tags 
Recomendamos o uso das seguintes Hashtags: #ARWC2022 #EG2022   

 

Redes sociais 
Seguimos em: 
Facebook: www.facebook.com/expedicionguarani  
Instagram: @expedicionguaranipy  
 

Contato  
Os meios de comunicação que quiserem ser credenciados para a prova devem escrever um e-mail para 
expedicionguarani@gmail.com. 
Antes e após a corrida, será realizada uma reunião com a mídia. Lá,  serão fornecidos com todas as informações 
sobre o assunto e os pontos de interesse para a captura de imagens. 
A Expedição Guarani facilitará, na medida do possível, o transporte aos meios de comunicação que queiram 
acompanhar a prova. 
Qualquer outro material fornecido a esta organização para divulgação em seus meios oficiais será aceito, 
sempre sob autorização de seu titular. 
 

Cobertura ao vivo 
Teremos uma equipe de comunicação, formada por câmeras e repórteres que, desde o início do evento, 
relatarão hora a hora tudo o que acontece antes, durante e depois da prova. 
Esta equipe oferecerá ampla informação sobre a situação das equipes na corrida, realizará entrevistas com 
corredores. Tudo isso, fazendo conexões ao vivo nas redes sociais. 

 
 

Durante a corrida, serão feitos resumos diários da 
competição e será editado um vídeo final do evento. 
 
Um documentário de televisão internacional do 
ARWC2022 Paraguay será produzido. 

 

http://www.facebook.com/expedicionguarani
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FAMÍLIA E AMIGOS 
 

O Paraguai, sem ser um destino turístico conhecido, oferece lugares e experiências interessantes para desfrutar 
de férias. Algumas equipes estarão pensando em viajar com sua família e amigos e, claro, também serão bem-
vindas ao ARWC 2022 Paraguay. 
 
Assim que o percurso for revelado, mapas e informações sobre os melhores lugares para ver os corredores e 
outras atrações turísticas estarão disponíveis para amigos e familiares. 
 
Para se deslocar de um lugar para outro, recomenda-se alugar um veículo e é relativamente fácil circular pelas 
áreas de corrida, em vias pavimentadas e de terra. 
 
Família e amigos também são bem-vindos no jantar e festa de encerramento. As reservas e pagamentos devem 
ser feitos na área de credenciamento nos dias 15 e 16 de setembro de 2022.  
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FIM DA PROVA / PREMIAÇÃO 
 

Final  
Na linha de chegada, vamos recebê-lo como sempre fazemos na Expedición Guaraní. Cerveja, champanhe, 
pizza, brinde finalizador e um lounge confortável onde você pode relaxar até a chegada da próxima equipe. O 
final da prova estará em um local diferente do CC. Em boletins futuros informaremos sobre o pós-corrida na 
área de chegada. 
 

Prêmios 
1º CLASSIFICADO - CAMPEÃO MUNDIAL 

 US$ 22.000 para a equipe 

 Inscrição gratuita para o ARWC 2023 (pago pelo ARWC 2023). 

 Troféu 

 Camiseta Campeã Mundial 
 
2º CLASSIFICADO   

 US$ 12.000 para a equipe 

 Troféu 
 

3er CLASSIFICADO   

 US$ 8.000 para a equipe 

 Troféu 
 
4º CLASSIFICADO   

 US$ 4.000 para a equipe 
 
 5º CLASSIFICADO   

 US$ 2.000 para a equipe 
 
1ª EQUIPE VETERANA 

 US$ 1.000 para a primeira equipe classificada com pelo menos 190 anos de idade no primeiro dia de 
prova. 

 
1ª EQUIPE JOVEN 

• US$ 1.000 para a primeira equipe classificada com idade máxima de 110 anos no primeiro dia de prova. 
 

1ª EQUIPE 100% PARAGUAIA 
Inscriçao a prova CBCA 2023 (por definir) para a primera equipe 100% paraguaia clasificada. 

 

* Os prêmios são apenas para as equipes que se classificam oficialmente no ARWC 2022 Paraguay e, portanto, 
atendem às regras de participação do referido evento. 
 
Medalha de finisher para todas as equipas que terminarem a prova, que será entregue durante a cerimónia de 
entrega de prémios. 
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SALÃO DA FAMA 
 

EXPEDICIÓN GUARANÍ WINNERS 

2021 EG 6th Edition Brazil Multisport 
Nick Gracie, Guilherme Pahl, Camila Nicolau, Pedro 
Lavinas 

 
 

2019 EG 5th Edition COLUMBIA VIDARAID 
Nick Gracie, Guilherme Pahl, Camila Nicolau, Jon Ander 
Arambalza 

 
 

2018 EG 4th Edition COLUMBIA VIDARAID 
Guilherme Pahl, Camila Nicolau, Jon Ander Arambalza, 
Nick Gracie  

 
 

2017 EG 3rd Edition CYANOSIS 
Nicholas Mulder, Susan Carter-Brown, Clinton Mackintosh, Rob 
Crichton 

 
 

2016 EG 2nd Edition COLUMBIA VIDARAID 
Nick Gracie, Jon Ander Arambalza, Barbara Bomfim, 
Marco Amselem 

 
 

2015 EG 1st Edition ADIDAS TERREX 
Guilherme Pahl, Camila Nicolau, Nick Gracie, Jari Hiatt 

 

 
 
 

AR WORLD CHAMPIONS 

2021 WORLD CHAMPIONS SWEDEN Swedish Armed Forcers Adventure Team 
John Karlsson, Emil Dahlqvist, Oskar Svärd, Malin Hjalmarsson (L to R). 

Country – SPAIN (Galicia) / Race host – Raid Gallaecia. 
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2018 WORLD CHAMPIONS NEW ZEALAND AVAYA  
Chris Forne, Nathan Fa’avae, Fleur Pawsey, Stuart Lynch  
(L to R). 
Country – FRANCE (Reunion Island) / Race host – Raid in 
France. 

 
 

2017 WORLD CHAMPIONS NEW ZEALAND SEAGATE  
Stuart Lynch, Joanna Williams, Bob McLachlan, Chris Forne (L 
to R). 
Country – USA / Race host – Cowboy Tough. 
 

 
 

2016 WORLD CHAMPIONS NEW ZEALAND SEAGATE 
Nathan Fa’avae, Joanna Williams, Stuart Lynch, Chris 
Forne (L to R). 
Country – Australia / Race host – XPD Expedition Race.  

 
 

2015 WORLD CHAMPIONS NEW ZEALAND SEAGATE 
Chris Forne, Stuart Lynch, Sophie Hart, Nathan Fa’avae (L to R). 
Country – Brazil / Race host – Brazil Pro Adventure Race. 

 
 

2014 WORLD CHAMPIONS NEW ZEALAND SEAGATE 
Nathan Fa’avae, Stuart Lynch, Sophie Hart, Chris Forne (L 
to R). Country – Ecuador / Race host – Huairasinchi. 

 
 

2013 WORLD CHAMPIONS THULE ADVENTURE TEAM  
Albert Roca, Jacky Boisset, Myriam Guillot, Stuart Lynch. 
Country – Costa Rica / Race host – Costa Rica Adventure Race. 

 
 

2012 WORLD CHAMPIONS SEAGATE  
Trevor Voyce, Chris Forne, Sophie Hart, Nathan Fa’avae (L 
to R). Country – France / Race host – Raid in France. 

 
 

2011 WORLD CHAMPIONS THULE ADVENTURE TEAM  
Per Vestling, Jacky Boisset, Myriam Guillot, Martin Flinta (L to 
R). Country – Australia / Race host – XPD Expedition Race. 
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2010 WORLD CHAMPIONS BUFF THERMOCOOL 
Benjamen Midena, Emma Roca, Fran Lopez Costoya, 
Arnau Julia (L to R). Country – Spain / Race host – 
Bimbache Extrem. 

 
 

2009 WORLD CHAMPIONS HELLY HANSEN PRUNESCO  
Warren Bates, Tom Gibbs, Nicola Macloed, Nick Gracie (L to R). 
Country – Portugal / Race host – Portugal XPD. 

 
 

2008 WORLD CHAMPIONS ORION HEALTH  
Wayne Oxenham, Anna Berthelsen, Brent Edwards, 
Stuart Lynch (L to R). Country – Brazil / Race host – 
Ecomotion Pro. 

 

2007 WORLD CHAMPIONS NIKE  
Mike Tobin, Chris Forne, Monique Merrell, Mike Kloser (L to R). 
Country – Scotland / Race host – Wilderness ARC. 

 

2006 WORLD CHAMPIONS NIKE POWERBLAST  
Monique Merrell, Dave Weins, Richard Ussher, Ian 
Adamson (L to R). Country – Sweden / Race host – 
Explore Sweden. 

 

2005 WORLD CHAMPIONS BALANCE VECTOR  
Marcel Hagener, Nathan Fa’avae, Kristina Anglem, Richard 
Ussher, (L to R). Country – New Zealand/ Race host – Southern 
Traverse. 

 
 

2004 WORLD CHAMPIONS NIKE ACG BALANCE BAR 
Mike Kloser, Danelle Ballangee, Ian Adamson, Michael 
Tobin (L to R). Country – Canada / Race host – Raid The 
North Extreme. 

 
 

2001 WORLD CHAMPIONS NOKIA 
Petri Forsman, Jukka Pinola, Mika Hirvinen, Elina Maki-Rautila. 
Country – Switzerland. 
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MEIO AMBIENTE 
Os participantes do ARWC 2022 Paraguay concordam em seguir as diretrizes gerais de respeito ao meio 
ambiente, tais como: 
 

 Dirija devagar na presença de pessoas, animais ou outros veículos. 

 Não produz alterações nos processos e no funcionamento natural dos ecossistemas. 

 Não deteriore os recursos biológicos, geológicos, culturais ou, em geral, paisagísticos. 

 Contorne ou evite áreas ambientalmente sensíveis. 

 Realize as necessidades fisiológicas em locais apropriados ou, em qualquer caso, fora da água e longe de 
pontos de passagem ou encontro de pessoas, ou em locais rochosos. 

 Não use sabões ou detergentes nas fontes ou nos canais com água. 

 Não acenda fogo nem provoque situações de risco de incêndio. 

 Não utilize ou instale qualquer tipo de estrutura ou elemento que deixe uma marca permanente no 
ambiente. 

 Não despeje ou abandone objetos ou resíduos sólidos ou líquidos fora dos locais autorizados. 

 Retirar e transferir todos os elementos e resíduos produzidos nas áreas de assistência, partida ou 
chegada. 

 Não deixe restos de materiais, embalagens ou alimentos usados durante a competição. 

 Faça o percurso com o mínimo de ruído possível. 

 Não perturbe a tranquilidade do espaço nem a fauna doméstica ou selvagem. 

 Respeite o mundo rural, os direitos e costumes locais. 

 Deixe os portões, grades, correntes ou similares na mesma situação em que foram encontrados. 

 Não invada propriedades particulares ou proibidas ao longo do percurso. 
 
Haverá lixeiras nas áreas de transição para que você possa deixar os resíduos gerados em cada etapa. 
 
O percurso não será marcado com fitas, setas, graffiti... em nenhum caso (a menos que especificamente 
indicado no RaceBook ou nos Mapas ou comunicado através de uma comunicação oficial ao longo da corrida). 
As únicas marcas que ficarão no chão serão os cartazes das CPs que estejam assim identificadas. 
 
 
 
 
 

Código de conduta verde 
Este é apenas um documento de informação geral, que estará sempre disponível na web. Até o início do 

evento, essas informações poderão ser ampliadas ou mesmo alteradas. 
 

Avalie se, realmente, é imprescindível imprimir este documento. 
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