
 

                      
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 

 

INFORMATIVO 1 

INSANITY MOUNTAIN 2019    

E  

TAÇA BRASIL DE CORRIDA DE AVENTURA 2019 
CAMPEONATO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA 2019               

ETAPA FINAL MARATAÍZES/ES  

 

PRAIA DE MARATAÍZES – ESPÍRITO SANTO 

 
A Federação Capixaba de Corridas de Aventura e a Organizadora do Circuito "Insanity 

Mountain" vêm através desta convidar os atletas e equipes brasileiras de Corrida de 

Aventura para participar da "Taça Brasil de Corrida de Aventura 2019", uma prova 

especial de aproximadamente 100 k, com praia, rio e foz de rio, pontes, plantações e 

planícies, enfim uma prova especial com local da arena (Largada e Chegada) a ser 

divulgado no próximo informativo, próximo a uma praia do município de Marataízes/ES, 

nos dias 14 a 15 de Dezembro de 2019, e que fica a 144 km do aeroporto da capital 

Vitória/ES. Estamos aguardando a confirmação da administração do Camping do Siri, 

para que a arena seja lá. 

 

 
 
(529,4 km) via BR-356 de Belo Horizonte/MG: 



 

 

 

(396,2 km) via BR-101da cidade do Rio de Janeiro/RJ: 

 

 

O percurso da corrida terá cerca de 100 km de distancia, com estimativa de duração de 

8 a 9 horas ininterruptas de competição onde os atletas praticam as modalidades de 

Mountain Bike (30K+35k), Corrida a Pé (4k +11K), Canoagem (20K), e Orientação com 

carta topográfica colorida em lona, sem equipe de apoio em movimento (durante o 

percurso). A prova terá dois pontos de hidratação e frutas, além da arena de chegada. 

As equipes poderão se inscrever nas categorias de "Quarteto Misto", "Dupla Mista",  

"Dupla Masculina" e "Solo Masculino", sendo que todos os atletas da equipe deverão 

praticar todas as modalidades e sempre andar juntos portando equipamentos de 

segurança e primeiros socorros, alimentação e hidratação durante todo o percurso da 

prova. Não há necessidade de carro de apoio. 

Durante a prova, a organização fará o transporte das caixas de reabastecimento de 

suprimentos e equipamentos dos atletas para as áreas de transições pré determinadas 

no Race-Book. A caixa de suprimentos de cada equipe deve ser limitada a 60 litros e 

deve estar identificada com o nome da equipe. 

 

A inscrição da prova de “Corrida de Aventura – TAÇA BRASIL DE CORRIDA DE AVENTURA 

2019”  inclui kit com camisa em poliamida, numerais para bike e camisa, mapa em lona, 

Race-Book com instruções de percurso, caiaque/remos, colete salva-vida se solicitar 

previamente, transporte caixa para ATs, alojamento em escola da prefeitura (trazer seu 

próprio colchonete e roupa de cama/banho), medalhão de participação, troféus de 

premiação (1º ao 3º) por categoria e brindes (conjunto esportivo para ciclismo para os 

1ºs colocados de cada categoria e acessórios para ciclistas e bikes como Luvas, camel 

back, bag bikes e capacetes para os 2ºs e 3ºs colocados); e uma premiação especial em 



 

dinheiro surpresa para a equipe que cruzar a linha de chegada em 1º lugar geral, dentre 

todas as categorias. 

Obs.: As equipes de outros Estados que vierem de avião (aeroporto de Vitória/ES) 

precisam confirmar e entrar em contato com a FCCA, email fabiovarg@gmail.com (cel 

27 99996-9395), para que a mesma possa planejar e dar o devido apoio na logística de 

transporte até o local do evento no município de  Marataízes/ES. Este apoio para a 

chegada ao evento se estenderá apenas ao sábado 14/12 no período de 07 h as 12 h. E 

o retorno no domingo após o término da prova e premiação do evento, ao aeroporto de 

Vitória/ES, conforme cronograma do evento. O tempo de viagem de ônibus/van para 

este trajeto é cerca de 2:30 h a 3:00 h. 

 

A inscrição da prova de “Trail  Run 10/12 km e da prova de “MTB – Maratona 45 km e 

Turismo 25 km: 

Ambas incluem kit com camisa em poliamida, numerais para camisa, alojamento em 

escola da prefeitura (trazer seu próprio colchonete e roupa de cama/banho), medalhão 

de participação, medalhas de premiação (1º ao 3º) por categoria e gênero, e troféus de 

premiação para “geral” (1º ao 5º) por gênero. A categoria Turismo do MTB será um 

passeio ciclístico e kit com camisa e medalha de participação. 

 

As inscrições estarão abertas para a Taça Brasil de Corrida de Aventura 2019 / etapa 

Estadual FCCA 2019, e também para o Insanity Mountain, com provas de modalidades 

únicas de "Trail Run (10 a 12km)" e "MTB (25 e 45 km)" através do site 

www.suainscricao.com ou através do link no site   www.fcca.org.br.    

 

As Federações Estaduais (filiadas a CBCA) que desejarem alguma cortesia ou desconto 

nas inscrições para algumas equipes rankiadas, deverão entrar em contato com a FCCA 

(Fabio Vargas) no email fabiovarg@gmail.com e/ou cel/wapp 27 99996-9395 até 

06/Dezembro. As Federações devem enviar por email informações do nome da(s) 

equipe(s), nome dos atletas e contato de e-mail de alguém da equipe.  

As inscrições se encerrarão  12/dezembro, quinta-feira,  e no caso da prova de "Corrida 

de Aventura" quando atingir o numero de vagas disponíveis (70 - setenta).  

 

O evento tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Marataízes/ES através da 

Secretaria de Esportes e Lazer, realização e organização da FCCA – Federação Capixaba 

de Corrida de Aventura e Insanity Mountain, e apoio das empresas I9 Produções/Mega 

Eventos e Bem Estar Assessoria Esportiva e da CBCA - Confederação Brasileira de 

Corridas de Aventura. 

 

TRANSPORTE AEROPORTO 



 

Os atletas inscritos e confirmados (e acompanhantes) com chegada pelo aeroporto de 

Vitória/ES terão o traslado aeroporto/evento ida e volta, ao custo/taxa extra de R$ 

40,00 (quarenta  reais - incluso ida e volta). 

No cronograma estabelecido pela organização, o ônibus/Van/traslado sairá do 

aeroporto de Vitória, dia 14/12, sábado, para a sede do evento as 12 h.  

A viagem até a base do evento dura aproximadamente 3 horas – 144 km. 

Importante: Informar a data e horário dos voos de chegada a Vitória/ES, bem como 

o horário de saída do aeroporto de Vitória/ES (após a prova). Não aconselhamos 

comprar passagem de volta no domingo com horário anterior a 21 h. 

Os atletas na saída do desembarque deverão localizar o receptivo da organização 

(faixa/banner do evento), e se deslocar para o respectivo ônibus/Van.  

Atenção, para o horário do voo de retorno pós prova: O horário do voo de retorno pós-

prova deverá ser marcado a partir de domingo a noite, após as 21 h. A cerimônia de 

premiação e encerramento deverá compreender entre 16:00 as 17:00 h, onde as 17:00 

h está programado para a saída do ônibus/Van. E previsão de chegada ao aeroporto por 

volta das 20 h.  

 

HOSPEDAGEM  

Todos os atletas terão direito a alojamento em uma escola pública mais próxima ao 

local do evento, a ser divulgado, liberada a partir de sábado de manhã, 14/12 - 08 h 

até domingo, 15/12 as 18 h. 

Os atletas que quiserem se hospedar ou acampar no Camping do Siri, deverão entrar em 

contato com a administração, e fazer sua reserva diretamente, informando a senha 

"CORRIDA DE AVENTURA".   

 O alojamento na Escola NÃO terá cama e nem colchonete. Cada atleta deverá trazer sua 

roupa de cama e banho própria.   

Atletas que preferirem podem procurar pousadas por sua própria conta, não sendo 

obrigatório pernoitar no alojamento gratuito.  

 

PROVAS (DISTÂNCIA) / CATEGORIAS / PREMIAÇÃO – LARGADA – 15/12 

 

1ª PROVA: “TRAIL RUN”  10  A 12  KM (com costeira e falésias) : 

_ Geral  Masculino  e  Feminino – Premiação com troféu para os 5 primeiros de cada 

gênero; 

_ Sub 30 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros 

de cada gênero; 

_ Sub 45 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros 

de cada gênero; 

_ Sub 60 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros 

de cada gênero; 



 

_ + 60 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros de 

cada gênero; 

 

2ª PROVA: “MTB - Maratona”  45 KM (Prova Rápida e leve em planície) e 25 KM para a 

“Turismo” : 

_ Geral  Masculino  e  Feminino – Premiação com troféu para os 5 primeiros de cada 

gênero; 

_ Sub 30 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros 

de cada gênero; 

_ Sub 45 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros 

de cada gênero; 

_ + 45 Masculino e Feminino  -  Medalha Especial de Premiação para os 3 primeiros de 

cada gênero; 

_ Turismo 25 km Masculino e Feminino  -  Medalha de Participação para todos; 

 

3ª PROVA: “CORRIDA DE AVENTURA 100 KM (Prova Rápida e leve em planície, com 20K 

de CAN) : 

_ Quarteto Misto – Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 

_ Dupla Masculina  -  Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 

_ Dupla Mista / Feminina  -  Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 

_ Solo Masculino (Individual) -  Premiação com troféu para os 3 primeiros colocados; 

 

CRONOGRAMA 

- 23/10 – Abertura das Inscrições  - www.fcca.org.br / www.suainscrição.com; 

- 13/12 – Encerramento Inscrições; 

- 14/12 – Sabado – 12h – Saída do ônibus/Van (a se confirmar) do aeroporto "Vix"/ES; 

- 14/12 – Sabado – 13h – Início do churrasco do "Euder" a banho de mar; 

- 14/12 – Sábado – 16h as 21:00 h – Checkin: Fichas, Equipamentos, Entrega do 

Kit/Mapa; 

- 14/12 – Sábado – 19h as 20:30 h – Cerim. Abertura e Congresso Técnico;  

- 15/12 – Domingo – 06:00 h – Pré-Largada da CA - Saida do Ônibus (deslocamento 5 

km);  

- 15/12 - Domingo - 06:30 h – Largada da Prova de “Corrida de Aventura(CA) ”;  

- 15/12 – Domingo – 06:30 h – Abertura de entrega de kits para “Trail Run” e “MTB”; 

- 15/12 – Domingo – 08:30 h – Encerramento de entrega de kts para “Trail Run” e 

“MTB”; 

- 15/12 - Domingo - 08:45 h – Largada da Prova de “Trail Run” – 10/12 km;  

- 15/12 - Domingo - 09:00 h – Largada da Prova de “MTB” – 45 km e 25 km; 

- 15/12 - Domingo - 12:00 h – Previsão de inicio da Premiação do “Tail Run”; 

- 15/12 -  Domingo - 13:00 h – Previsão de inicio da Premiação do “MTB”;  



 

- 15/12 – Domingo – 15:30 h – Chegada - Tempo Limite para fechamento da Prova de 

“Corrida de Aventura” na Arena do Evento. Os cortes no percurso estarão estabelecidos 

no race-book dos respectivos Postos de Controle - Pessoa. Tempo máximo de prova 9 

h; 

- 15/12 – Domingo – 15:30 as 16h – Recolhimento de controles e Apuração de 

resultados. A partir das 16 h, abertura do Ônibus/Van para colocar os objetos e 

equipamentos (para quem veio de avião); 

- 15/12 – Domingo – 16 h as 17 h – Premiação da “Corrida de Aventura”/Cerimônia de 

Encerramento; 

- 15/12 – Domingo – 17:00 h – Deslocamento dos ônibus / Van para o aeroporto;  

- 15/12 - Domingo - 17:00 as 19:00 h - Desmontagem da Arena e Confraternização 

Final  com banho de mar ao entardecer do verão. 

Atenciosamente,  

Fabio Vargas – Diretor Pres. Federação Capixaba de Corridas de Aventura – FCCA 

E-mail: fabiovarg@gmail.com – (27) 99996-9395 cel/wapp. 

 

Ryan - Diretor Pres. Insanity Mountain 

E-mail: ryan.insanitymountain@gmail.com – (27) 98144-1198 cel/wapp 

 

FOTOS: 

Entrada do Camping do Siri 

     

               

mailto:fabiovarg@gmail.com
mailto:inscricoeschauas@hotmail.com


 

  

 

Percurso:       

 

Falésia - Costeira                                        Plantação de Abacaxi                  

 

  

 



 

 

   

Descida trilha para a Canoagem                    Inicio da Canoagem 

 

    

 

Rio Itapemirim  e ponto de apoio ao longo da remada de 20 km 

 



 

         

Pontes                                                                               Final Canoagem - Foz 

  

 

Foz do rio Ítapemirim com o mar                 Marataízes                 

 

 


