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BORA BORA Caminhar 

 

A casa dos Esportes de Aventura 

 

 

REGULAMENTO DA 

1ª Corrida de Trail Running de Primavera Bora Bora de Taubaté 

(1ª BORA BORA de Primavera) 

 

A) EVENTO 

 

A 1ª Corrida de Trail Running de Primavera Bora Bora de Taubaté (a partir 

daqui chamado de Prova), faz parte do Projeto Trail Running Bora Bora que visa 

colocar a cidade de Taubaté, do nordeste do Estado de São Paulo (a cerca de 130 km da 

capital, no Vale do Paraíba), no calendário esportivo do país. 

 

B) O PROJETO TRAIL RUNNING BORA BORA 

Este projeto foi elaborado para que, a cada 3 (três) meses, ocorra um evento 

esportivo de Trail Running (Corrida em Trilha, Corrida na Trilha), na zona rural da 

cidade de Taubaté. Os eventos são: Trail Running de Verão (dezembro); Trail Running 

de Outono (março); Trail Running de Inverno (junho) e Trail Running de Primavera 

(setembro). O trajeto do percurso muda a cada prova. 

 

C) LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

Zona rural da cidade de Taubaté, na Estrada das Sete Voltas, com local de largada 

próximo à EMEIEF Professor José Marcondes de Moura e com chegada no Bar da 

Pedra Grande. 

 

 



D) COMO CHEGAR AO LOCAL DA PROVA 

Vindo pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio de Janeiro, em Taubaté, 

entrar à direita na entrada 107, com vistas ao Assaí Atacadista, continuando reto, passando a 

Leroy Merlin de Taubaté, virando à direita na rotatória que dá de frente para o Posto Atacadão, 

entrando, imediatamente, na Avenida Isauro Moreira. Haverá, logo à frente, outra rotatória, 

continuar na Av. Isauro Moreira. Haverá uma terceira rotatória, virar à esquerda, entrando na 

Estrada Municipal Professor Doutor José Luís Cembranelli. Continue por esta estrada, ao vir o 

Sítio Sonho Meu (Loja de artigos de Café), continue em frente na Estrada das Sete Voltas. Ao 

chegar próximo à EMEIEF Prof. José Marcondes de Moura, haverá uma bifurcação, pegue a via 

da direita e, pronto, estará no local da prova. 

 

E) DATA E HORÁRIO DA PROVA 

A Prova será realizada no dia 17/09//2022 (dezessete de setembro de dois mil e vinte 

e dois), com início programado para as 9h (nove horas) da manhã.  

NOTA: após a largada da Prova, todos os espectadores estarão convidados a 

participarem de uma Caminhada Ecológica até o local de chegada da Prova. 

 

F) DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA NA PROVA 

A Prova, na Primavera, é uma corrida de Trail Running de 10 km (dez quilômetros). 

 

G) MODALIDADE 

A modalidade será única, Trail Running de 10 km, não havendo distinção entre 

atletas profissionais e amadores nem diferenciação por sexo ou idade. 

 

H) DA INSCRIÇÃO 

A inscrição será feita, exclusivamente, pelo site www.ticketsports.com.br, 

(Ticketsports) das 8h (oito horas) da manhã do dia 05/06/2022 (cinco de junho de dois 

mil e vinte e dois) às 18h (dezoito horas) da tarde do dia 01/09/2022 (primeiro de 

setembro de dois mil e vinte e dois). 

 

I) DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

O valor da inscrição é de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para amadores e 

R$400,00 (quatrocentos reais) para profissionais. 

http://www.ticketsports.com.br/


INSCRIÇÃO COM DESCONTO: quem se inscrever nas primeiras três semanas de 

junho de 2022 terá desconto: R$150,00 (cento e cinquenta reais) para amadores e 

R$300,00 (trezentos reais) para profissionais. 

 

J) DA PREMIAÇÃO 

1º colocado: medalha de ‘ouro’ 

2º colocado: medalha de ‘prata’ 

3º colocado: medalha de ‘bronze’ 

 

K) DO KIT 

O KIT atleta, que inclui a camiseta do evento e o número do participante, será 

entregue no local de saída da Prova a partir das 8h da manhã. 

 

L) DA DESISTÊNCIA DE PARTICIPAR 

Caso o atleta desista de concorrer, o valor pago será restituído. Caso prefira, poderá 

ser usado para que possa participar de um outro evento de Trail Running da Bora Bora 

Caminhar, de sua escolha, nos próximos 12 meses a contar da data de desistência. 

 

M) SOBRE O QUE LEVAR PARA A PROVA 

Como se trata de uma corrida de distância curta a moderada, cabe ao participante vir 

preparado com roupas adequadas e munido de água, seja em garrafa, cantil ou mochila 

de hidratação. Se considerar necessário, trazer, também, lanche, gel glicosado e/ou com 

sais para usar durante a Prova. 


