1° Enduro a pé Caminhos da Mantiqueira
Itajubá – MG
18/março/2018
Telefone: 35 99127 5900 – Nelson Machado

O ESPORTE
 O enduro a pé é uma prova de regularidade cujo objetivo é
percorrer a pé, um percurso pré determinado pela organização,
percorrendo estradas, trilhas em matas, atravessando riachos, etc,
dentro de velocidades médias e condições estabelecidas pelo
organizador da prova.
 A prova é disputada por equipes formadas com 2 a 6 integrantes. É
fornecido 1 planilha de navegação que define o trajeto a ser
percorrido e contém ainda informações como distâncias,
velocidades médias, tempos de paradas (neutros) etc.
 Cada equipe inicia a prova com zero pontos, onde deve calcular
e cumprir seu tempo ideal em cada ponto do trajeto com base em
seu horário de largada e na planilha de navegação.
 Para medir o desempenho de cada equipe, cabe ao organizador
posicionar os postos de controle (PCs) ao longo do trajeto regular
da prova. Nos PCs as equipes acumulam pontos devido a atrasos,
adiantamentos ou penalidades. Ao final da prova é declarada
vencedora a equipe que acumular menos pontos.
 O enduro a pé foi idealizado para qualquer tipo de pessoa, não é
necessário preparo físico especial, basta gostar de caminhar e
curtir a natureza. O tempo de prova pode variar entra 3 e 5 horas.
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PRÁTICA DE ENDURO A PÉ - TREKKING
 Desperta a educação ambiental dos participantes e também da
população envolvida.
 Divulga a cidade de Itajubá, já que esta região situada na Serra da
Mantiqueira, possue inúmeras belezas naturais, podendo no futuro
tornar-se pólo de ecoturismo.
 Promove o esporte em contato com a natureza, pois isso se tornou
fundamental para uma vida saudável.
 Contribui para o desenvolvimento social, buscando arrecadações
para entidades e preservação da natureza.

APOIOS








Circuito Caminhos da Mantiqueira
Prefeitura Municipal de Itajubá
Estúdio Lo
Emater / IEF
Corpo de Bombeiros
Copasa
Guarda municipal de Itajubá
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ENDURO A PÉ CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
 O Evento acontecerá no dia 18 de março, domingo e terá a
largada e chegada na Parque municipal, sendo aberto ao
público.
 Espera-se
no
mínimo
200
aproximadamente 50 equipes.

participantes

dispostos

em

 Haverá plantio de árvores, em parceria com Emater / IEF
 Haverá arrecadação de alimentos, que serão doados a instituições
em Itajubá;
 Todo material utilizado para promoção do evento será reciclado
e/ou reutilizável.
 Haverá atendimento de enfermagem, para competidores durante
a prova.
 78% Homens

PÚBLICO ALVO
22% Mulheres

 39% 21 a 30 anos
16% mais de 45 anos

30% 30 a 45 anos
15% menos de 20 anos

 34% Superior incompleto
29% Superior completo

32% 2º grau completo
5% Pós graduação ou mais

 41% Itajubá
15% Piranguinho
6% Maria da Fé

18% Brazópolis
6% Piranguçu
14% Outras cidades

São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Pouso Alegre,
Campos do Jordão, Guaratinguetá, Taubaté, São João da boa
Vista, Jundiaí, Lavras, Juiz de Fora
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HISTÓRICO
 Responsável pela organização de 14 edições da tradicional prova
de Enduro a pé da cidade de Brazópolis;
 Responsável pela organização de 2 edições do Enduro a pé de
Moleque, na cidade de Piranguinho;
 Co-responsável pela organização de edições de enduro a pé em
escolas da rede estadual e municipal de ensino, como CEP
Brazópolis, EEWB, SEPEMA;
 Reuniu em média cerca de 180 participantes, em cada edição.
 Arrecadou aproximadamente 3 mil Kg de alimentos não perecíveis,
que foram divididos entre instituições carentes nas cidades de
Brazópolis e Piranguinho (Casa Padre Quinzinho, Casa Lar Tia
Olguinha, Hospital São Caetano).
 Foram plantadas mais de 700 árvores nativas.
 Foram percorridos mais de 200 km de trilhas na região da Serra da
Mantiqueira.
MEIOS DE DIVULGAÇÃO
 Camisetas – Serão confeccionadas 250 camisetas, distribuídas
entre competidores e 50 camisetas para organização e apoios.
 Cartazes – 300 cartazes distribuídos em pontos estratégicos em
diversas cidades do Sul de Minas.
 Internet – Redes sociais (facebook)
 Panfletos – serão confeccionados 2000 panfletos
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PATROCÍNIO
 1 Cota de R$ 600,00
Inserção da logomarca colorida em 50 camisetas da organização
(somente 1 empresa),
Inserção da logomarca colorida em 250 camisetas dos competidores,
300 cartazes,
Internet e
Inserção da logomarca no backdrop.
Obs: O patrocinador ganha 6 camisetas da organização e o direito a
participar com uma equipe.
 2 Cotas de R$ 450,00
Inserção da logomarca colorida em 50 camisetas (somente 1
patrocinador) dos competidores,
Inserção da logomarca colorida em 200 camisetas dos competidores,
300 cartazes,
Internet e
Inserção da logomarca no backdrop.
Obs: O patrocinador ganha o direito a participar com uma equipe.
 8 Cotas de R$ 300,00
Inserção da logomarca colorida em 200 camisetas dos competidores,
300 cartazes,
Internet e
Inserção da logomarca no backdrop.
Obs: O patrocinador ganha o direito a participar com uma equipe.
 Ainda haverá espaço para publicidade nas mangas, costas da
camiseta e cartaz. Consulte a organização.
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