(Versão 1/2014 – publicado em 18.02.2014)

1 - INTRODUÇÃO
O RBCA foi criado com o intuito único de servir de parâmetro de qualidade entre as equipes Brasileiras.
Não é objetivo do RBCA controlar a qualidade das provas inscritas no mesmo, nem a idoneidade dos seus
organizadores. Acreditamos que as próprias equipes podem fazer este papel, escolhendo apenas aquelas
provas em que o organizador se preocupa com a qualidade.
Os criadores e responsáveis pelo Ranking Brasileiro de Corridas de Aventura são Wladimir Togumi
do site www.adventuremag.com.br e Erich Aby Zayan Feldberg, da equipe Rosa dos Ventos.

2. NOMENCLATURAS
Para efeitos de entendimento deste documento, as seguintes nomenclaturas serão utilizadas:
• Categoria: Separa os participantes em grupos de acordo com o tamanho do percurso (ex:
Pro, Expedição, Iniciantes. Pode variar de acordo com cada organização)
• Formação: Diferencia as equipes pelo número de integrantes (ex: quarteto, dupla, solo)
• Gênero: Separa as formações em grupos de acordo com o sexo dos integrantes das equipes (ex:
misto, masculino e feminino)

3. RANKING
3.1 - Os valores arrecadados com o ranking serão utilizados em sua manutenção.
3.2 - O ranking será anualmente avaliado e aperfeiçoado utilizando as sugestões dos que participarem do
mesmo. Caso os responsáveis pelo RBCA julguem que alguma regra não está sendo justa para refletir a
real qualidade entre as equipes, esta poderá ser modificada a qualquer momento.
3.3 - O ranking é contínuo, considerando os cinco melhores resultados dos últimos doze meses. Seu
início foi no dia 01/03/2004. Sua atualização é feita após receber os dados dos organizadores dos eventos.
3.4 - Para conseguir definir as Melhores Equipes do Ano, o RBCA utilizará os resultados obtidos até o
dia 31/dezembro de cada ano.
3.5 - Para efeito de pontuação no RBCA, serão utilizados os resultados e nomes de equipes enviados pela
organização e publicados no site oficial.
3.5.1 - Alterações de resultado serão considerados somente se existir correção no site oficial e
estiver de acordo com as regras do Ranking.

3.6 - Caso duas ou mais equipes se juntem para determinada competição e utilize um nome
combinado (ex: AB), a pontuação irá para o primeiro nome (no exemplo, para a equipe de nome A). A
pontuação não poderá ir para a equipe B, mesmo que a outra não esteja cadastrada.
3.7 - Não existe empate para o RBCA. Caso a organização repasse a classificação com empates, o RBCA
utilizará os seguintes critérios, em ordem de cima para baixo, até que seja definida uma classificação
diferente:
• Equipe que assinou a maior quantidade de Postos de Controle na frente
• Equipe mais rápida em cada seção entre PC’s, considerando a sequência da última seção para a
primeira, utilizando os tempos registrados nas planilhas de tempo.
3.8 - Os fatores base utilizados para o cálculo da pontuação de cada prova serão os mesmos para todos os
rankings.

4. CATEGORIAS/FORMAÇÕES
4.1 – O RBCA pontua as equipes em rankings separados para Quartetos, Duplas/Trios e Solo.
4.1.1 Quartetos: equipe de quatro pessoas, com pelo menos uma integrante feminina.
4.1.2 Duplas/Trios: equipes formadas por dois ou três integrantes, de acordo com o exigido
pela organização em determinada competição.
(a) Somente pontua os gêneros (ex: mista, masculina, feminina) que estiverem definidos no
regulamento oficial da competição.
(b) As Duplas/Trios serão pontuadas em rankings separados de acordo com os gêneros
misto e masculino. A classificação das duplas femininas será considerada junto com as
duplas mistas.
4.1.3 Solo: atletas que se inscrevem para fazem o percurso individualmente
(a) O Ranking Solo abrange todos os atletas independente do gênero masculino ou
feminino.
4.2 - Cada categoria terá seu próprio fator de prova.
4.3 - Se a categoria for divida por gênero, cada uma delas terá seu próprio fator de prova.
4.3.1 - Exceção para o gênero feminino, que usará o mesmo fator do gênero misto.

5. EQUIPES E ATLETAS
5.1 - Equipes e atletas solo deverão ser inscritos com um nome fixo, diferente de outro existente no RBCA.
Este nome deverá ser o nome de inscrição nas provas para que a pontuação seja válida no ranking. Em caso
de conflito por direito ao nome, os administradores julgarão quem terá a preferência, baseado na

tradição, no número de provas e na data de formação da equipe. Se uma equipe ficar inscrita no RBCA
por mais de três meses, sem contestação, ela terá prioridade ao nome.
5.2 - A equipe poderá participar de apenas um evento por semana. Entender como semana o período de
sexta-feira até a quinta-feira da semana seguinte.
5.2.1 - Exceção: a equipe poderá participar de dois ou mais eventos na mesma semana caso tenha
os mesmos integrantes em todos. (ex: uma competição no sábado e outra no domingo)
5.3 - Se duas ou mais equipes participarem com o mesmo nome em um mesmo evento, o Ranking
levará em consideração apenas o resultado da equipe inscrita na categoria principal.
5.3.1 O RBCA considera como categoria principal do evento aquela que possuir a maior
distância.
5.3.2 Se a categoria principal estiver dividida em diferentes gêneros, será considerado o gênero
misto.
5.4 - A equipe deverá fazer o cadastro de 2 a 5 integrantes para os quartetos e 1 a 2 integrantes para as
duplas.
5.4.1 - A inclusão da quantidade minima dos nomes (2 para os quartetos e 1 para as duplas) deve
ser feita até a primeira corrida da temporada
5.4.1 - A inclusão dos nomes restantes pode ser feita a qualquer momento até atingir o limite
estipulado
5.4.2 - Alterações serão permitidas somente no período após a realização da última prova válida
pelo RBCA no ano e o início da temporada do ano seguinte.
5.4.3 - O atleta pode se cadastrar em somente uma equipe de cada formação
5.4.4 - O cadastro dos atletas nas Duplas seguir a formação e o gênero do Ranking que estão se
cadastradando (ex: dupla mista não pode ter 2 homens cadastrados)
5.4.5 - O cadastro dos atletas nos Quartetos não precisa seguir a formação mista. (ex: 5 homens
cadastrados)
5.5 - A equipe somente pontuará se houver a participação de pelo menos 2 integrantes (quarteto) ou
1 integrante (dupla) cadastrado.
5.6 Será permitida a divulgação de três nomes próprios de patrocinadores junto ao nome da equipe.
5.6.1 Será proibido o uso de endereços de internet (ex: www.xxxx.com.br)
5.7 - Os resultados de uma equipe ou atleta só serão considerados a partir da data de solicitação de sua
inscrição, não sendo aceito resultado obtido antes desta data.
5.8 - Se uma equipe decidir mudar o seu nome de inscrição, perderá os resultados anteriores, entrando no
Ranking como uma nova equipe. Mudança parcial do nome será avaliada pelos administradores do
RBCA, que decidirão se os pontos podem ser mantidos.

5.9 - A equipe ou atleta não pontuarão em uma determinada competição, se um de seus componentes fizer
parte da organização da mesma.
5.10 - Para ter o nome da equipe removido do RBCA, o representante da equipe deverá fazer esta
solicitação por e-mail. A remoção do nome da equipe será feita após dois meses da solicitação.
5.11 - Para pontuar no RBCA a equipe/atleta inscrito no ranking deverá participar da prova, cumprir as
regras estabelecidas pelo organizador e completar o trajeto proposto.
5.12 - Cada equipe deverá definir uma pessoa como sendo sua responsável perante o RBCA. Esta pessoa
será sua representante exclusiva e somente ela poderá autorizar qualquer ação com relação a equipe.
5.13 - A inscrição das equipes e atletas no RBCA é gratuita.

6. COMPETIÇÕES
6.1 - Serão válidas para o ranking as competições aprovadas pelos administrados do RBCA
6.1.1 – Pontuarão somente as formações aceitas pelo Ranking.
6.2 - Serão consideradas válidas as provas que tiverem orientação com mapas (1:50.000 a 1:100.000),
distância mínima de 40km e que tenham no mínimo quatro (4) modalidades, sendo obrigatórias a
orientação, trekking, mountain biking e canoagem
6.2.1 – Apenas será válido para o RBCA a categoria principal (de percurso mais longo) de cada
formação
6.3 - A administração do RBCA poderá autorizar a substituição da canoagem nas provas com percurso
até 90 Km pelas modalidades bóia-cross, natação e canyoning no seguintes termos:
(a) Cada prova será analisada individualmente. O organizador deverá preencher o formulário
de inscrição no site www.rbca.com.br e aguardar a resposta oficial.
(b) A prova autorizada a fazer a substituição da canoagem terá fator de multiplicação 0,85 (85% da
pontuação normal), além dos fatores já existentes;
6.4 - O RBCA poderá vetar a inscrição de alguma prova se julgar que a mesma não compara de maneira
eficaz a qualidade das equipes. No prazo de 15 (quinze) dias o RBCA informará o motive do veto, tendo o
Organizador um prazo de 05 (cinco) dias corridos para enviar as explicações/correções necessárias
com o envio ao RBCA que julgará de forma definitiva o veto ou aceitação da prova em 05 (cinco) dias úteis,
não cabendo mais qualquer recurso por parte dos Organizadores.
6.5 - Os organizadores interessados em ter suas provas no RBCA deverão fazer a inscrição com pelo menos
45 dias de antecedência.
6.5.1 Alterações de informações que influenciem diretamente o fator da prova devem ser
feitas até 30 dias antes da competição para evita favorecimento dos participantes locais.

6.6 - É obrigatório que a competição tenha um site com as informações atualizadas da competição. Não
serão aceitos páginas de serviços ou apenas contato de email ou telefone.
6.7 - O RBCA terá o prazo de 15 dias para confirmar ou não a aprovação da prova no RBCA
6.8 - Para inscrever uma competição no ranking , o organizador deverá pagar ANTECIPADAMENTE ao
RBCA o valor de R$ 250,00 (sudeste) e R$ 200,00 (demais regiões), valor este que deverá ser depositado na
conta bancária informada pelo RBCA no e- mail de confirmação de PROVA INSCRITA.
6.8.1 A prova será incluída no calendário RBCA e receberá a marcação no calendário
ADVENTUREMAG apenas depois da confirmação de pagamento.
6.9 - O não-pagamento da taxa de inscrição no RBCA acarretará no descadastramento e/ou anulação da
prova e na desconsideração dos pontos das equipes participantes na competição.
6.10 - Após o cadastro, aprovação e confirmação de pagamento da taxa, os dados da competição estarão
disponíveis no calendário do RBCA, junto com a logomarca da prova.
(a) O link para o site oficial somente será incluído quando as informações atualizadas da prova
estiverem publicados no mesmo. O organizador fica responsável por avisar o RBCA quando a
atualização for feita.
(b) Caso as informações da prova e os meios de inscrição não estejam publicados no site
oficial com pelo menos 30 dias de antecedência do dia do evento, a prova será descadastrada
(c) Todas as corridas serão analisadas individualmente, mesmo que façam parte de um circuito.
•

O cadastro antecipado de corridas/etapas não garante sua participação. Caso aconteça
algum problema ou os administradores considerem que determinada organização não
apresentou qualidade minina em suas corridas, os eventos futuros podem ser retirado
do calendário.

6.11 - A divulgação diferenciada do evento no site do RBCA deverá ser estudada e acarretará em um custo
a ser definido pelos administradores, que serão também responsáveis por definir o local e tamanho do
espaço de exibição.
6.12 - Recomenda-se a utilização da logomarca do RBCA no site oficial do evento
6.13 - O organizador é responsável por manter atualizadas as informações da prova no site do RBCA
(enviado por email para rbca@rbca.com.br) para fins de cálculo do fator.
6.14 - Caso a informação divulgada não esteja de acordo com o realizado durante a competição, o
organizador deverá justificar as mudanças ocorridas;
6.15 - Caso seja verificado que houve uso de má-fé por parte do organizador na montagem da classificação
final ou no envio de material diferente do utilizado durante o evento, a prova automaticamente terá seu
fator corrigido e será banido do RBCA por um ano. Caso haja etapas futuras no calendário, elas serão
descadastradas.
6.16 - O RBCA poderá enviar um representante para acompanhar a prova e verificar se ela está de acordo
com o regulamento;

6.17 - O RBCA poderá anular a participação de uma prova se julgar que houve divulgação de
informações enganosas ou que a prova não tenha sido realizada de acordo com o regulamento;
6.18 - Para que possa ser feita uma análise justa, cálculo do fator, e pontuação das equipes, o organizador
fica responsável pelo envio do seguinte material para o email rbca@rbca.com.br:
• Cópia do mapa (pode ser em resolução menor, mas que seja legível – caso necessário, envie pelo
correio)
• Coordenadas dos postos de controle (não necessário caso o mapa esteja plotado ou as
informações estejam no Racebook)
• Racebook e qualquer outra instrução entregue ou informada aos participantes
• Planilha de tempos de passagem nos PC's
• Caso não tenha classificação separada, identificar as equipes mistas/masculinas/femininas
• Lista de equipes com nomes dos integrantes
• Outras informações importantes entregue/informado aos atletas
6.19 - Caso não seja possível a verificação através do material enviado por email, a administração do RBCA
entrará em contato e o material original deverá ser enviado pelo correio;
6.20 - O não recebimento deste material ocasionará na não-pontuação das equipes até que os
administradores entendam que esteja tudo de acordo com os princípios do bom funcionamento do RBCA;
6.21 - Caso o organizador não atenda aos pedidos do RBCA, a prova será anulada. O prazo máximo será de
15 dias após o encerramento da prova.
6.22 - O organizador da prova é responsável pelo envio da planilha de tempos após finalizado o evento.
Caso precise de um modelo, faça o pedido para os administradores do ranking através do
formulário de contato.
(a) A classificação final a ser considerada pelo RBCA para pontuação é baseada na planilha de
tempos de passagem nos postos de controle e pode ser diferente da classificação final da
organização da prova;
(b) Além da planilha de tempos os administradores podem buscar mais informações sobre a
prova com fiscais, atletas e espectadores para verificar se os dados enviados pelo organizador são
verídicos;
(c) Caso seja comprovada qualquer irregularidade por fatos e/ou testemunhas, o RBCA
poderá desconsiderar a classificação de determinada equipe ou anular a prova;
(d) A planilha de tempo deverá estar com os resultados separados pelas categorias,
formações e gêneros presentes na prova: Quarteto misto, duplas masculinas, duplas mistas e
solo;
(e) As duplas femininas são classificadas junto com as mistas;

(f) Atletas solo masculinos e femininos possuem classificação única;
(g) A categoria solo deve ter a classificação feita pelo nome completo do(a) atleta. Nomes
incompletos serão automaticamente desconsiderados.

7. PONTUAÇÃO
7.1 - A pontuação para o circuito do organizador da prova poderá ser diferente da pontuação do
RBCA.
7.2 - Caso nenhuma equipe complete o percurso proposto pela organização, o mesmo será
recalculado para obter o fator da prova. O novo percurso terá como referência a primeira equipe a cruzar a
linha de chegada.
7.3 - As equipes que forem direcionadas para um percurso alternativo (corte) receberá 70% da pontuação
normal.
7.3.1 Serão considerados para análise de pontuação apenas os redirecionamentos de percurso
(cortes) realizados a partir do primeiro corte oficial. A equipe que receber um corte não-previsto
ANTES do primeiro corte oficial não pontuará.
7.4 – A categoria e/ou formação e/ou gênero que não alcançar o minimo de 5 equipes em determinada
corrida terá seu fator 1 (um), independente da distância percorrida, premiação ou presença de Top10.
7.5 - A pontuação base do RBCA será:

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar
6º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar
11º lugar
12º lugar
13º lugar
14º lugar
15º lugar

100
87
77
69
61
54
47
42
39
37
35
34
33
32
31

16º lugar
17º lugar
18º lugar
19º lugar
20º lugar
21º lugar
22º lugar
23º lugar
24º lugar
25º lugar
26º lugar
27º lugar
28º lugar
29º lugar
30º lugar

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

31º lugar
32º lugar
33º lugar
34º lugar
35º lugar
36º lugar
37º lugar
38º lugar
39º lugar
40º lugar
41º lugar
42º lugar
43º lugar
44º lugar
45º lugar

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7.6 A tabela acima servirá de base para o cálculo da pontuação de uma determinada prova. A pontuação
final sera definida a partir do cálculo:
Pontuação = (tabela) x (fator distância) x (fator Top10) x (fator premiação)
7.7 Fator Distância

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.8

Distância igual/maior que 40km têm fator = 1,0
Distância igual/maior que 60km têm fator = 1,1
Distância igual/maior que 80km têm fator = 1,2
Distância igual/maior que 100Km tem fator = 1,3
Distância igual/maior que 120km têm fator = 1,4
Distância igual/maior que 140Km tem fator = 1,5
Distância igual/maior que 160km têm fator = 1,6
Distância igual/maior que 180 Km tem fator= 1,8
Distância igual/maior que 200km têm fator = 2,0
Distância igual/maior que 250km têm fator = 2,2

Fator nº de Equipes Top10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 equipe- fator = 1,2
02 equipe- fator = 1,4
03 equipe- fator = 1,6
04 equipe- fator = 1,8
05 equipe- fator = 2,0
06 equipe- fator = 2,2
07 equipe- fator = 2,4
08 equipe- fator = 2,6
09 equipe- fator = 2,8
10 equipe- fator = 3,0

7.8.1 - Será calculada a quantidade de equipes inscritas na competição e que estão
classificadas entre as dez melhores do Brasil no mês anterior à corrida.
7.8.2 - Será considerada a classificação das dez melhores equipes do ranking, após a pontuação de
todas as provas do mês anterior da prova
7.9 - Se em uma determinada competição, estiverem inscritas equipes internacionais que façam parte
das dez melhores do AR World Championship do ano anterior. Será utilizado o seguinte calculo:
Pontuação = (tabela) x (fator distância) x (fator Top10) x (fator premiação) x (Top10 ARWC)
7.10 - Fator Premiação
•
•
•
•
•

Premiação igual ou maior que duas vezes (2x) o valor da inscrição = 1,1
Premiação igual ou maior que quatro vezes (4x) o valor da inscrição = 1,2
Premiação igual ou maior que seis vezes (6x) o valor da inscrição = 1,3
Premiação igual ou maior que oito vezes (8x) o valor da inscrição = 1,4
Premiação igual ou maior que dez vezes (10x) o valor da inscrição = 1,5

Observação:

- O fator premiação será sempre referente aos prêmios em dinheiro. Os únicos bens aceitos, serão
automóveis zero quilômetro e imóveis. O valor considerado destes bens será seu valor de mercado,
avaliado e definido pelos organizadores do RBCA;
- O valor de inscrição de referência é sobre o valor por equipe, sem descontos ou bonificações oferecidos
pela organização.

8. DÚVIDAS
Dúvidas serão sanadas pelos próprios responsáveis pelo ranking no email rbca@rbca.com.br

9. OBRIGAÇÕES E PUNIÇÕES
Os organizadores inscritos no RBCA autorizam que eventualmente seja feito o exame antidoping em suas
provas, com custo pago pelo RBCA. Os atletas que se inscreverem no RBCA, deverão concordar em se
submeter à coleta de amostra de urina para análise química. É proibido o uso de qualquer substância
considerada dopante pelo Comitê Olímpico, pelos atletas inscritos neste ranking.
Qualquer equipe ou organizador que tente burlar o RBCA, passando informações falsas ou de qualquer
outra maneira, será punido com a expulsão do RBCA por 1 ano em caso de equipe ou organizador.
Cada participante do ranking é um fiscal do mesmo, tendo a obrigação de comunicar erros feitos em
lançamentos, inclusive os de seu próprio resultado.

10. DIVULGAÇÃO E DIREITOS
O RBCA terá sua divulgação principal no site www.rbca.com.br

