Bituin-Kra -Vale Europeu – 06/02/2021
Brie ng Virtual, Parte 2/2.
1. Lembrando da obrigatoriedade do uso de máscara nas seguintes situações: largada,
áreas de transição, chegada e áreas comuns no camping.
2. Evitar contato com comunidade, só o faça em caso de extrema necessidade e com o
uso de máscara, evite a possibilidade de transmissão do vírus para a comunidade local.
3. A equipe receberá o mapa no momento da largada (o tempo já começará a contar),
sendo que dois atletas de cada equipe poderão usar uma mesa (estarão distantes
umas das outras em local coberto) para fazer as anotações e plas cação dos mapas,
que já virão com os PCs e ATs plotados. A equipe terá um tempo máximo de 15
minutos para liberar a mesa para a próxima bateria. As largadas serão da seguinte
forma:
7:45h – Quartetos Avançado (Expedição)
8:00h - Duplas Masculinas Avançado (Expedição)
8:15h - Duplas Mistas Avançado (Expedição), Quartetos Intermediário (Aventura) e
Dupla Mista Intermediário (Aventura)
8:30h - Duplas Masculinas Intermediário (Aventura), Trios Intermediário (Aventura)
OBS: os horários de corte serão os mesmos, independente do horário de largada não
haverá acréscimo, pois todos da mesma categoria estão largando no mesmo horário.
Dica: Traga papel contact já cortado nas medidas do mapa, agiliza a plas cação. Para
a Avançado serão 3 mapas, dois em formato A4 (29,7x21,0cm) e um A3 (29,7x42,0cm),
já para a Intermediário serão duas folhas A4 (29,7x21,0cm). Também terá o racebook,
uma folha A4 para a aventura, e uma folha A4 para a expedição.
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4. O primeiro trekking da prova será na escala 1:10.000, com curvas a cada 10m. Apenas
neste trekking será u lizado o sistema de cartão de picotes para a categoria Avançado
(Expedição). As equipes deverão colocar as suas pulseiras com os cartões de picotes
em todos os atletas (será conferido no início do trekking, podendo colocar antes da
largada ou levar na mochila e colocar antes do trekking), e entregá-lo na AT assim que
terminar o trekking (com isso já teremos os resultados da apuração dos prismas na
chegada). Usar álcool gel ao manipular os prismas! Caso encontre outro atleta ou
equipe no prisma, espere a sua vez distanciado! A categoria Intermediário irá registrar
5 prismas através de foto, conforme orientação no Racebook. O cartão deverá ser
preso com uma abraçadeira plás ca na pulseira, conforme imagem abaixo (lembre-se
de não apertar demais o braço!):

5. Canoagem (Duck ou PackRa ing): serão in ados com bombas elétricas até tomar
forma, mas mantendo a pressão baixa para evitar danos por elevação de pressão pela
exposição ao sol e elevação da temperatura. As equipes deverão dar a calibragem nal
nos seus equipamentos antes de par r. IMPORTANTE: Quem trouxer sua embarcação
deverá trazer também a bomba para in ar para deixar junto na AT.
LIXO NO DUCK: não deixar lixo solto no duck, muitos deles acabam indo para o rio ao
sair da água, isso inclui embalagens de gel e outros alimentos, garrafas, etc. Guarde
seu lixo! Infração sujeita a penalização de 1h (os ducks estarão iden cados).
6. Estamos em um momento de rio com o nível alto devido as chuvas, portanto a
realização da canoagem estará sujeita as condições de segurança no dia da prova.
Temos 3 possibilidades, conforme vistoria a ser realizada pela organização na véspera
do evento:
- Rio Seguro: prova segue conforme planejado
- Rio Moderado: canoagem acontece apenas para a categoria Avançado (Expedição),
sendo permi da apenas a remada diurna (entrada no rio até as 18h, e estando nesse
nível a remada vai ser rápida - pôr do sol as 19:08h)
- Rio Perigoso: canoagem cancelada, troca o percurso por bike
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7. Demais instruções especí cas no RaceBook!

