
Trekking de Regularidade: Equipe Maizena APCD  
Entre 15 de maio e 15 de junho, a equipe Maisena APCD participou apenas da 4ª etapa do 
Circuito Paulista de Trekking. Depois de 15 anos uma etapa de campeonato de trekking, 
voltou a ser realizada no Camping Carrion em Itu. 

 
Com a equipe quase completa e sob uma chuva fraca, mas contínua, que deixou o terreno 
bem mais liso que o normal, a equipe Maizena APCD conquistou seu primeiro pódio neste 
campeonato na temporada 2017 ficando em 3º lugar. 

 

A prova foi muito técnica, haja vista que o terreno apesar de plano, estava liso, além disso, a 
organização colocou no meio da prova, alguns trechos invertidos. Explicando: em uma prova 
de Trekking / Enduro a Pé, a equipe “navega” pelo terreno usando uma planilha com a 
simbologia no formato “tulipa” (igual ao Rally Paris-Dacar / Rally dos Sertões); neste prova, 
quando a equipe chegou a um determinado trecho, havia uma placa com a orientação que a 
equipe navegasse os próximos 12 trechos “ao contrário”, ou seja, todas as metragens, 
símbolos e bússolas invertidos. Isso naturalmente dificulta bastante.  

 

Agora na classificação geral do Circuito a equipe da APCD sobe uma posição estando com 
124 pontos em 3º lugar, atrás apenas da Feast Wood/Lost com 132 pontos e da equipe co-
irmã, Sedentários, que lidera com 144 pontos. 

 

No feriado de Corpus Christi a equipe vai para Chapada em MG (próximo a Ouro Preto) 
tentar o bicampeonato do Brasileirão de Trekking. Na seqüência tem a 3ª etapa da copa 
North (Noturna em Jundiaí) e no início de julho, a 5ª etapa do Circuito Paulista.  
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