
Patrocínio:

Apoio:
Associação de Hotéis da Ilhabela

Associação Comercial da Ilhabela



Orgãos Oficiais

• Prefeitura Municipal de Ilhabela
- Secretaria Municipal da Cultura
- Secretaria Municipal de Esportes
- Secretaria Municipal de Turismo
- Secretaria Municipal de Saúde
- Departamento de Trânsito
- Defesa Civil- Defesa Civil
• Secretaria Estadual do Meio Ambiente
- Parque Estadual da Ilhabela
- Instituto Florestal
• Polícia Militar do Estado de São Paulo
- Corpo de Bombeiros
- Polícia Ambiental
- Ostensivo de trânsito



Congresso Técnico

• Prova  complexa

• Regulamento 

• Esclarecimentos adicionais• Esclarecimentos adicionais

• Entrega do envelope da equipe

- Termo de responsabilidade e 
regulamento



17 de agosto de 2012

Das 14h às 22h
Local: bolsão ao lado da Secretaria de Esportes de 

Ilhabela (local da antiga secr. de Turismo)

• Entrega dos kits

• Divulgação dos horários de largada das equipes• Divulgação dos horários de largada das equipes

• Devolução do termo de responsabilidade  assinado por todos

• Marca e placa dos veículos de apoio

• Os chips de cada Atleta



Conteúdo do Kit
• Números do  atleta (6, 7 ou 8)

• Chip de todos os corredores – (2 por corredor). 1 no pulso e o 
outro no tenis

• Bandeirolas de identificação dos veículos

• Adesivos para os carros – nº da equipe• Adesivos para os carros – nº da equipe

• Horário e ordem de largada das equipes

• Camiseta dos atletas

OBS: A pulseira da equipe de revezamento será dada ao Atleta 
1 na qualificação antes da largada. 30 minutos antes da sua 
largada





Arena Central

• Norte do Campo de Aviação (ao lado da Secretaria de 
Esportes)

- Largada 

- Posto de revezamento 16 – corrida final com todos juntos

- Chegada

- Estrutura: Apoio Corpore, equipe médica e sanitários





Distâncias 

• Distâncias totais percorridas / corredor (a):



Atletas / Trechos 

•





LARGADA

5h00 horas

Local: Campo de aviação

• Inicio da largada da 1a equipe

18 de agosto de 2012

• Inicio da largada da 1a equipe

• Largada das demais equipes  sucessivamente

• Ordem das equipes conhecida na retirada do kit ou antes, a 
critério da organização

• Qualificação 30 minutos antes





Procedimento de Qualificação

• Número de peito

• Chegada aos postos 15 a 30 minutos antes

• Chegar com número de peito

• Substituições• Substituições

- Só serão autorizados a substituir os atletas inscritos como reservas

- Substituído pode retornar



Postos de Transição

• Qualificação

• Cronometragem eletrônica

• Passagem da pulseira da equipe dentro do funil • Passagem da pulseira da equipe dentro do funil 
(fiscalização)

• Importante! Veículos só param 50 metros após o posto 
de transição







Cronometragem Eletrônica - Chip

• Todos os corredores terão 2 CHIPS, sendo 1 para o pulso e o outro 
para o tênis

• Em todos os postos haverá controle de cronometragem. O corredor 
que chega, deve passar o seu chip, no sensor, registrando sua que chega, deve passar o seu chip, no sensor, registrando sua 
chegada. O mesmo deve fazer o corredor que larga, registrando 
sua saída na sequência.

•



Cronometragem Eletrônica - Chip

• O Corredor do desafio terá dois chips colocados nos 
tênis (um em cada pé). Teremos tapete na largada e 
chegada.

• A largada das equipes é contra relógio e a chegada com 
tapete de cronometragem, sendo considerado o tempo 
de passagem pelo tapete, do último corredor da equipe. de passagem pelo tapete, do último corredor da equipe. 
Lembrando que este trecho (final), deve ser realizado 
com no mínimo 5 atletas.

• Trecho 15: O corredor deste trecho, ao chegar passa o 
chip no sensor e somente hum (1) outro corredor da 
equipe também o faz, para que todos corram juntos



Trecho Sul

• 1os. Postos: passagem concentrada

• Evitar aglomerações

• Hidratação: Trecho 4 (lixo 100 metros adiante)

• Banheiros: Químicos em todos os postos

• Marco de retorno• Marco de retorno

• Bolsão Sul (Crítico)



Retorno dos carrosRetorno dos carros

Sul
Borrifos

Postos de transiçãoPostos de transição

corredorcorredor

Posto 4Posto 5

Retorno dos carrosRetorno dos carros

EstacionamentoEstacionamento











Castelhanos (Leste)

• Postos 9 e 10 localizados frente a frente. Corredor não é 
acompanhado por carro no trecho 9

• Repelente

• Hidratação – (lixo à 100 metros, no retorno)

• Marco de retorno





Norte

• Bolsão de Estacionamento Norte

• Evitar aglomerações

• Marco de retorno

• Banheiros químicos

• Hidratação – 3 postos (lixeira 100 metros adiante)



Norte
Ponta das 

Canas
Posto 13Posto 14

Postos de transiçãoPostos de transição

corredorcorredor

Retorno dos carrosRetorno dos carros

EstacionamentoEstacionamento





Recomendações: 

Atletas e Veículos

• Corrida é dos atletas, não dos automóveis 

• Atleta, correr sempre na mão de direção com proteção

• Preferência total para o atleta qualquer equipe• Preferência total para o atleta qualquer equipe

• Proibido acompanhar os corredores no trecho final

• Proibido acompanhar os corredores nos extremos ao término do 

asfalto





Recomendações: Veículos

• Sinalização

• Veículos que tangenciam

• Respeito aos limites de velocidade

• Seguir rigorosamente as leis de trânsito 

• A ida de vans comerciais para a Ilhabela deve ser • A ida de vans comerciais para a Ilhabela deve ser 

comunicada à Secr. de Turismo:

(12) 3895 7220 turismo@ilhabela.sp.gov.br

• Calma nas ultrapassagens, facilite:

Quando congestionado, aguardar

Quando livre, cuidado redobrado



Veículos

Trechos vedados

• Bolsões duplos:
- Bolsão Duplo Sul ( Borrifos )

-Bolsão Duplo Leste (Castelhanos)-Bolsão Duplo Leste (Castelhanos)

-Bolsão Duplo Norte ( Ponta das Canas )

-Trecho final (todos juntos)

• Procurar estacionar um só veículo



Orientação aos Atletas

• Andar x Correr

• Área de Preservação Ambiental:
-Nenhuma planta pode ser retirada ou quebrada
-Nenhum detrito pode ser jogado (Castelhanos)

• Hidratação• Hidratação

• Nos extremos sul, norte e leste (Castelhanos), 
responsabilidade da organização

• No resto do percurso, responsabilidade de hidratação e 
limpeza com as Equipes



Premiação

• MEDALHAS : 
» após a prova

TROFÉUS: 
» 18/08/2012

» Local: (Vila) Praça Cel. Julião

» Horário: 20 horas

• Obrigatório 3 trechos individuais por atleta de cada sexo. 



Premiação

Observação:

Atletas premiados na categoria 

Geral, não participam na 

categoria Faixa Etária



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Altimetria



Nossa Ilha+Bela



Nossa Ilha+Bela



BOA PROVA !!!!


