1
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
V CORRIDA DE AVENTURA BOMBEIRO MILITAR
REGULAMENTO

1 - DA ORGANIZAÇÃO DA PROVA
Os organizadores oficiais da V CORRIDA DE AVENTURA BOMBEIRO MILITAR é a Equipe do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondônia a qual será responsável em executar as disposições contidas
neste regulamento, justificando as alterações caso ocorram.
2 - CONCEITOS
Diretor de prova: é o responsável geral pela organização da prova, além de resolver casos omissos que
porventura venha acontecer no decorrer da competição;
Fiscal de prova: Pessoa que faz parte da organização e é responsável pela fiscalização da prova nos PCs
é o responsável pelo registro da passagem das equipes pelos postos de controle. Tem autoridade para
fazer checagem de equipamentos obrigatórios.
PC (Posto de Controle): Local de passagem obrigatório, locado no mapa, está ao longo do percurso,
possui fiscal e deve ser alcançado na seqüência determinada pela organização. Neste local o competidor
deve assinalar sua passagem, onde ocorrerá a mudança de modalidade desportiva.
PICOTAR OU CARIMBAR – Ação que deve ser feita para marcar com a senha do picotador ou carimbo no
cartão de controle fornecido pela organização. Os picotadores ou carimbos estarão com os fiscais de prova
nos respectivos PCs.
3 - COMPETÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO:
Quando houver qualquer risco de vida, o diretor de prova acionará a equipe de Resgate do Corpo de
Bombeiros que acompanhará todo o percurso da Corrida com uma Viatura Unidade de Resgate, para
resgatar qualquer integrante da equipe, caso haja necessidade;
A organização da prova não cobre despesas médicas decorrentes da prova, a não ser os primeiros socorros
básicos prestados no local e remoção até o Pronto Socorro. Caso necessite de atendimento ou internação
hospitalar, estes serão de responsabilidade individual ou da própria equipe.
A menos que haja alteração por parte da direção da prova (antes ou durante a competição), as instruções
definidas no Congresso Técnico são imperantes;
A organização se reserva ao direito de realizar um único Congresso Técnico no dia 31 de Março, às
19:30 horas no Quartel do Comando Geral, sito a Av. Campos Sales nº 3254- Olaria (em frente ao
SEBRAE), para entrega do mapa do percurso, o passaporte (cartão de controle), bem como divulgação da
área onde será realizado a competição, sanar dúvidas e ministrar instruções básicas de orientações com o
uso de bússola, sendo que será OBRIGATÓRIO o comparecimento de todos integrantes das equipes
inscritas.
4 - PROVA:
O Circuito será constituído de uma etapa única realizada na cidade de Candeias do Jamari - Rondônia
(zona rural e urbana), com um percurso aproximado de 90 Km. As modalidades irão variar no decorrer do
percurso, com atividades terrestres (caminhada, corrida, trilhas, orientação, obstáculos naturais e artificiais,
mountain bike etc.), aquáticas (natação, remo e travessia de pequenos rios.), e técnicas verticais (rapel).
- Congresso Técnico: 31 de Março, às 19:30 horas.
- Briefing final de prova: 01 de abril ás 17:00 horas.
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5 - TEMPO DA PROVA
A organização estabelecerá no Congresso Técnico o prazo máximo para a conclusão da prova. Após esse
horário que será estabelecido, a prova será encerrada e os atletas serão resgatados pela organização. A
classificação dessas equipes obedecerá à colocação das mesmas no último posto de controle no horário
previsto de encerramento da prova.
Haverá tempo limite para passagem nos PC´s. Caso a equipe atinja o posto de controle fora do limite
máximo de tempo estipulado pela organização, ela será desclassificada. (Todos os horários limites serão
estipulados no Congresso Técnico e no briefing final, e serão estabelecidos com margem ampla de tempo
para serem alcançados pelos competidores).
6 - EQUIPES
As equipes deverão ser compostas de 4 (quatro) integrantes sendo obrigatoriamente uma integrante do
sexo feminino em todo o percurso.
Serão abertas vagas para 20 (vinte) equipes, sendo 10 (dez) equipes militares e 10 (dez) equipes civis.
Para ser considerada equipe militar, todos os integrantes da mesma deverão pertencer obrigatoriamente a
qualquer uma das Forças Armada ou Forças Auxiliares.
Não é vetada a participação de militares em equipes civis, mas se houver pelo menos um civil na equipe,
esta será enquadrada na categoria de equipe civil.
7 - INSCRIÇÃO
Será considerada inscrita a equipe que:








Entregar à organização os formulários e termos de responsabilidade devidamente preenchidos,
assinados e com autenticação em cartório, de todos os atletas integrantes, juntamente com a
quantia de R$ 100,00 (cem reais) por atleta;
Entregar a organização atestado médico com dizeres apto para realizar atividade física; ter mais
de 18 anos; saber nadar; estar de acordo com o regulamento e Termo de responsabilidade de
acordo com organização da prova;
Caso o integrante seja menor de idade (até 16 anos), além dos requisitos acima, só será
permitida sua inscrição com autorização por escrito do responsável e com autenticação
reconhecida em cartório, onde o mesmo reconheça os riscos da competição, acompanhada de
cópia de identidade autenticada, que será anexado ao Termo de Responsabilidade
devidamente assinado pelo responsável;
Cumprir a AÇÃO SOCIAL da prova: colaboração com 02 quilograma de alimento não perecível
(exceto sal) por participante;
LOCAL DE INSCRIÇÃO: INOVE FIT Endereço: Av. Calama, 1051 - São João Bosco, Porto
Velho - RO, 76820-739, fone (69) 3229-0909;
As inscrições só serão aceitas, impreterivelmente até as 13:30 horas (quarta feira) do dia 24 de
março de 2017.

8 - EQUIPAMENTOS
a) PROVISÕES: A equipe competidora será responsável pela provisão de comida, bebida a todos os
integrantes da equipe inscrita durante todo o período de duração da prova.
b) Os equipamentos obrigatórios que deverão permanecer com a Equipe competidora são:
 Mapa do percurso devidamente protegido (fornecido pela organização);
 03 rojões de 03 tiros cada um (fornecido pela organização).
 01 isqueiro (fornecido pela organização)
 Apito para sinalização de resgate;
 Kit de primeiro socorros (devidamente protegido);
 esparadrapo (01 rolo);
 gaze (01 rolo);
 sal (10 gramas);
 soro fisiológico;
 02 pares de luvas de procedimentos
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Bússola para navegação em Carta (limbo móvel);
01 lanterna;
01 canivete;

c) Os equipamentos individuais que deverão permanecer com o competidor são:
 01 Mochila (não obrigatório);
 01 saco de lixo para armazenar resíduos produzidos pelo competidor (obrigatório);
 01 Par de Tênis reserva (não obrigatório);
 01 Cabo (corda) de 11mm de 5 metros de comprimento para segurança individual (não obrigatório);
 01 Cantil para provisão de água (não obrigatório).
d) Para a prática de cada modalidade esportiva existe a necessidade de equipamentos específicos e
obrigatórios. Assim, conforme a modalidade esportiva em curso deverão ser utilizados os equipamentos
abaixo, que deverão ser providenciados pela própria equipe:


Mountain Biking:
 Bicicleta
 Capacete de ciclismo

e) Equipamentos proibidos:





Armas de qualquer espécie;
Aparelho GPS;
Cartas ou mapas não fornecidos pela organização;
Equipamentos eletrônicos;

9 - CLASSIFICAÇÃO
Serão vencedores da competição e premiadas as equipes que cruzarem a linha de chegada nas cinco
primeiras colocações das categorias geral e militar.
10 – PREMIAÇÃO
Serão premiadas as cinco primeiras equipes que cruzarem a linha de chegada, sejam elas civis ou militares,
estas receberão a premiação em dinheiro, troféus e medalhas da categoria geral. As equipes
especificamente militares farão jus ao recebimento de troféu e medalhas, não ocorrendo duplicidade de
premiação caso alguma delas chegue entre os cinco primeiros colocados geral da prova.
CATEGORIA

COLOCAÇÃO
TROFÉU
VALOR R$
1º
Por equipe
600,00
2º
Por equipe
400,00
Geral
3º
Por equipe
200,00
4º
Por equipe
5º
Por equipe
1º
Por equipe
2º
Por equipe
Militar
3º
Por equipe
4º
Por equipe
5º
Por equipe
Obs. Todos os atletas receberão medalha de participação.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a) DA PROVA: Esta é uma prova que oferece a seus competidores uma rara oportunidade de percorrer
caminhos e trilhas, com a preocupação de preservar o meio ambiente. Todos os participantes sejam eles
integrantes das equipes competidoras, apoio, jornalistas e fiscais, somente poderão participar da Prova se
aceitarem integralmente os termos deste regulamento. É objetivo da organização que a conscientização
ambiental estenda-se não apenas aos participantes, mas aos moradores e visitantes da região.
As diretrizes abaixo devem ser rigorosamente seguidas durante todo o período da prova, inclusive os
períodos de concentração que a antecedem e a sucedem.
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TRECHOS RURAIS:
É proibida a abertura de trilhas na mata. Onde estas já existem, fica permitida a sua utilização.
Preserve toda a forma de vida selvagem que encontrar durante a prova e saiba identificar os
animais perigosos. Existe legislação que proíbe a captura, cativeiro e abate de animais e espécies
vegetais. O descumprimento incorrerá em responsabilidade civil sobre o ato.



TRECHOS URBANOS:
Alguns trechos da prova, cuja modalidade esportiva serão a de Caminhada e bicicleta, poderão ser
em estradas, ruas pavimentadas ou não, onde os participantes deverão conviver com veículos
motorizados. Nestes trechos, sigam as disposições do Código Nacional de Trânsito.



OBSTÁCULOS:
 NATURAIS: Durante o decorrer da competição a equipe encontrará obstáculos
naturais (pequenos rios, Barrancos, travessias, lamaçais etc.) e caberá aos
integrantes decidir a melhor forma de ultrapassá-los.
 ARTIFICIAIS: Os obstáculos artificiais (Pista de Orientação, Rapel) são de
execução obrigatórias e a equipe terá um tempo máximo limite estabelecido no
PC para concluir o circuito dos mesmos, sob pena de ceder a vez para a(s)
equipe(s) seguinte(s), caso esteja(m) esperando.

Observação: A passagem dos obstáculos artificiais obedecerá a ordem de chegada das equipes nos
locais dos mesmos, ainda que estas cheguem muito próximas umas das outras, devendo as demais
aguardar a vez por ordem de chegada.
b) DA EQUIPE: Todos os integrantes da equipe inscrita, no ato da assinatura do termo de responsabilidade
declaram estar cientes e incondicionalmente de acordo com todas as disposições deste regulamento,
assumindo todas as responsabilidades oriundas deste ato.
I - DOS INTEGRANTES
São os únicos integrantes da equipe inscrita autorizados a cumprir cada etapa do percurso definido pelos
organizadores. É composta de 04 (quatro) integrantes sendo obrigatoriamente 01(um) integrante do sexo
feminino. As equipes competidoras poderão ser alteradas até o término das inscrições. Para tanto, o capitão
da equipe inscrita deverá enviar aos organizadores a nova ficha devidamente preenchida, acompanhada da
cópia da ficha de inscrição anterior à alteração pretendida.
II - DA RESPONSABILIDADE DA EQUIPE INSCRITA:
Cada participante é responsável pelo seu estado físico, mental, equipamento pessoal e pelos equipamentos
obrigatórios durante cada etapa da prova. A organização da prova exigirá que cada integrante da equipe
inscrita assine termo de responsabilidade onde declarará estar ciente do risco envolvido e assumirá as
conseqüências da imprecisão dos dados ali declarados e de acidentes que eventualmente ocorrerão
durante a prova. A organização da prova se reserva ao direito de, após avaliação da equipe de Socorristas,
impedir que integrante(s) da equipe inscrita de iniciar ou prosseguir a prova, caso apresente algum
problema de saúde.
III - DA HIERARQUIA DA EQUIPE:
As equipes inscritas deverão organizar-se conforme a seguinte hierarquia: Equipe competidora: capitão e
integrantes.
IV – DOS CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
Todos os integrantes da equipe competidora, assinando o termo de responsabilidade, declararão estarem
aptos para colocar em prática conhecimentos básicos e habilidades sobre:
 Orientação;
 Mountain Biking;
 Caminhada;
 Técnicas verticais (rapel);
 Natação;
 Remo (canoagem);
 Código Nacional de Trânsito;
 Conduta em Ambientes Naturais (MMA);
V - DO UNIFORME DA PROVA:
A equipe receberá quatro camisetas específicas da prova, ficando a critério da equipe fazer uso desta
durante a competição. Todas as equipes, obrigatoriamente, deverão adotar um nome que será registrado no
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ato da inscrição e deverão obrigatoriamente usá-lo em suas camisetas (pintado ou preso) para
identificação nos PCs. Os logotipos de patrocinadores da equipe inscrita poderão ser colocados nas
camisetas, mas não deverá impedir a visualização do nome da equipe.
VI – DA EQUIPE COMO UM TIME:
Os integrantes da equipe inscrita são responsáveis por todos os próprios atos, são ainda solidários às
atitudes isoladas dos demais integrantes e às decisões tomadas em regime de maioria pela equipe. Os
integrantes da equipe inscrita não deverão afastar-se mais de 50 m (cinqüenta metros) entre si, sob pena de
desclassificação.
VII - DESISTÊNCIA DURANTE A PROVA:
Após o início da prova, qualquer pedido de desistência, individual ou coletivo, significará desclassificação
total da equipe à qual pertence(m) o(s) integrante(s) desistente(s). Os organizadores somente aceitarão
pedidos de desistência das equipes inscritas, quando as mesmas estiverem nos PCs ou nas Áreas de
Transição. Após o pedido de desistência, a equipe será encaminhada pelos organizadores ao PC mais
próximo.

12 - DAS LEIS LOCAIS:
Os integrantes da equipe inscrita são totalmente responsáveis por seus atos, sejam eles intencionais ou por
desconhecimento, assumindo total responsabilidade caso infrinjam legislações de âmbito municipal,
estadual ou federal.

13 - DA SEGURANÇA:
PROCEDIMENTO EM CASO DE PERIGO:



Em caso de emergência a equipe competidora deverá acionar o resgate através do uso de
apitos, fogos de artifício, caso não obtenha êxito dois membros da equipe deverão
encaminhar-se ao PC mais próximo.
Vale lembrar que a participação da equipe competidora é voluntária e, assim sendo, isenta
de qualquer responsabilidade a organização no caso de acidentes.

14 - DOS PRIMEIROS SOCORROS:
O Corpo de Bombeiros Militar colocará serviços de primeiro socorros à disposição de todas as equipes
inscritas durante o período da prova. Esses serviços contarão com três unidades de resgate, uma equipe de
Busca e Salvamento e com socorristas ao longo da prova por terra. No ambiente aquático a cobertura de
segurança será realizada com embarcações e Jet Sky com socorristas. As equipes de socorristas estarão
disponíveis ininterruptamente durante todo o desenvolvimento da prova, realizando os primeiros socorros e
encaminhando o (s) acidentado (s) até o atendimento hospitalar, conforme a gravidade da lesão. A equipe
de socorristas reserva-se ao direito de decidir se o (s) integrante da equipe inscrito poderá continuar a
participar da prova depois de seu atendimento.

15 - DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES:
Qualquer integrante da equipe inscrita que, no decorrer da prova, necessite de cuidados médicos em
hospital, será transportado até o Pronto Socorro pela equipe de Resgate do CBMRO, mas todos os gastos
decorrentes de atendimento e internação bem como medicamentos ficarão por conta do competidor.
16 - DAS PENALIDADES:
I - Qualquer equipe competidora que estiver incompleta no cruzamento da linha de chegada, ou
cujos integrantes fiquem distantes por mais de 50 m (cinqüenta metros) entre si, será
desclassificada.
II - A desistência de qualquer integrante da equipe inscrita incorrerá na desclassificação da equipe.
III - Comportamento inadequado ou atentatório, degradação da fauna e flora locais, destruição de
equipamentos e instalações pertencentes aos organizadores ou de terceiros e sabotagem,
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incorrerão na desclassificação da equipe inscrita à qual pertence o infrator, além da
responsabilidade civil e criminal do ato.
IV - O uso de meios de transportes não autorizados pela organização e equipamentos proibidos
incorrerá na desclassificação da equipe inscrita a qual pertence o(s) infrator(es).
V - O desrespeito à exata localização da identificação de patrocínio ou qualquer outra identificação,
incorrerá na retenção da equipe competidora na linha de saída até que o problema tenha sido
resolvido, do contrário será desclassificada.
VI - A troca de qualquer integrante da equipe competidora, ou mesmo realocação dos integrantes
da equipe inscrita, com a prova em curso, incorrerá na desclassificação da equipe inscrita.
VII - Qualquer equipamento obrigatório que não estiver em poder dos integrantes da equipe
competidora, por perda ou mesmo inutilização acidental, ocasionará a desclassificação da equipe
competidora no posto de controle onde se verificou a falta.
VIII - Qualquer tipo de lixo não degradável, indevidamente dispostos, incorrerá em desclassificação
da equipe competidora.
IX- Qualquer operação de resgate executada pelos organizadores ou por terceiros levará à
desclassificação da equipe resgatada
X - A perda ou danificação do passaporte (Cartão de controle) e do mapa incorrerá na
desclassificação da equipe competidora no Posto de Controle onde se constatar esta penalidade.
XI - O uso de qualquer equipamento proibido, incorrerá na desclassificação da equipe infratora.
XII - O auxílio indevido a qualquer equipe competidora incorrerá na desclassificação da equipe.
XIII - Caso algum integrante da equipe inscrita que não o capitão empreender situação decisória
com algum organizador ou fiscal, incorrerá desclassificação da equipe competidora.
XIV - Se qualquer integrante da equipe inscrita solicitar qualquer tipo de provisão aos organizadores
ou fiscais outorgados nos postos de controle, áreas de transição ou acampamentos durante o
desenvolvimento da prova, incorrerá na desclassificação da equipe competidora.
XV - Se os organizadores constatarem danos materiais ou ambientais, de qualquer ordem, por
qualquer equipe está desclassificada.
XVI - Manter porteiras e colchetes como foram encontrados, abertos ou fechados, sob pena de
desclassificação da equipe competidora.
XVII - Qualquer ajuda externa, ou seja, aquela obtida por pessoas alheias à equipe inscrita, seja
outra equipe competidora ou de apoio, que constitua benefício exclusivo à esta, que tenha se dado
por iniciativa de qualquer integrante da equipe inscrita e que se configure como favorecimento ilícito,
incorrerá em desclassificação da equipe inscrita.
17 - DOS RECURSOS:
As equipes poderão entrar com recurso por escrito através de seu representante oficial (capitão). O recurso
será julgado por uma equipe composta pelo diretor e coordenador da competição, juntamente com 3 (três)
capitães de equipes (mediante sorteio). As decisões deste júri serão soberanas, não cabendo mais
recursos.
18 - DOS DIREITOS DE IMAGENS:
O Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia se reserva ao direito de utilizar e reproduzir todas as
imagens fotográficas e de vídeo produzidas durante a prova, premiação e briefings para uso de mídia.
19 - Telefone para sanar duvidas : 3218-2928 (Comunicação do CBMRO), 3216-8948 (Coordenadoria de
Atividades Técnicas) e 3229-0909 (Inove Fit)

