
Trekking: Equipe Maizena APCD  

A equipe da APCD competiu no último mês de maio em mais uma etapa da Copa Northbrasil 
de Trekking em Itu (Camping das Pedras), etapa essa que foi noturna. Em uma prova técnica 
e bem elaborada pelos montadores, a equipe Maizena obteve a 6a colocação, mas como as 
equipes que estavam na ponta na classificação geral foram mal, a equipe da APCD passou 
de 8° para 6° na classificação geral, muito perto dos líderes do campeonato (a míseros 6 
pontos do líder do campeonato). 

 

No feriado de Corpus Christi aconteceu também o 10° Brasileirão de Trekking na cidade de 
Atibaia, sendo que todas as provas ocorreram nos entornos da Pedra Grande. Num total de 
30 equipes vindas do SP, RJ, MG e ES, a equipe Maizena competiu com 5 integrantes 
(máximo de 6) e já na primeira prova (noturna) ficou em 5° lugar; prova essa dificílima do 
ponto de vista técnico. No dia seguinte, em uma prova extremamente física e com alguns 
deslizes a equipe obteve o 9° lugar, caindo para 8° na classificação somada do campeonato. 
Na última etapa, quase sem chances de título, em uma prova de embaraçar a cabeça dos 
calculistas das equipes, repletas de cálculos para se fazer em relação ao tempo ideal de 
prova (lembrando que o trekking não é de velocidade e sim de regularidade, onde um 
segundo a mais ou a menos fazem a diferença na pontuação final), a equipe Maizena/APCD 
alcançou um 2° lugar e contando com uma inédita combinação de resultados (as equipes 
que estavam liderando ficaram nas últimas posições) resultou no Vice-Campeonato do 
Brasileirão a apenas 4 pontos da campeã Geral, a mineira Sabará.net; além de se sagrar 
campeã da Copa da Confederação (uma competição paralela onde as 3 melhores de cada 
estado disputam, sendo somados os pontos apenas trechos específicos de cada uma  das 3 
provas).  

 

A classificação final do Brasileirão de Trekking ficou assim: 

 

1º colocado: Sabará.net (MG)  
2º colocado: Maizena/APCD (SP)  
3º colocado: Associação SABESP (SP)   
4º colocado: Achados e Perdidos (RJ)  
5º colocado: Zé Tomba (SP) 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

