
 
Trekking: Equipe Maizena-APCD  

Nos meses de outubro e novembro, a equipe Maizena/APCD participou das duas etapas que 
finalizaram a Copa Northbrasil 2015, o maior campeonato de Trekking do nosso país, com 
quase 200 equipes participantes em várias categorias e também disputou a Copa Brasil de 
Trekking que aconteceu em Botucatu.  

Na Copa Brasil 2015 a equipe Maizena/APCD competiu com apenas 3 integrantes (a equipe 
é formada por 6 integrantes) e mesmo assim obteve a 3ª colocação na classificação geral.  

Já na Copa Northbrasil, a equipe da APCD chegou à penúltima etapa precisando de uma 
ótima colocação, além de torcer para a equipe Anta, tricampeã brasileira, não fizesse uma 
boa prova para as chances de título se manterem. Pois foi o que aconteceu; a prova, 
noturna, que ocorreu em Jundiaí foi perfeita para a equipe Maizena, que venceu com sobras 
uma prova altamente técnica além de ver os rivais diretos pelo título amargarem uma 9ª 
colocação. O ponto negativo foi à lesão ligamentar no joelho de dois integrantes da equipe 
devido a torções ocorridas na prova, fato esse que influenciou o desempenho na última 
etapa.  

A última etapa da Copa Northbrasil ocorreu no Parque Ecológico de Campinas, sendo que a 
equipe da APCD necessitava ficar 4 posições a frente da equipe Anta de Itu para se sagrar 
bicampeã seguida do campeonato. Uma prova que exigiu muito do físico e com dois 
integrantes lesionados, o resultado não poderia ser pior: 15º lugar, sendo que na 
classificação geral até a 2ª colocação se foi (a equipe TTT de Campinas, venceu a prova e 
subiu para a 2ª colocação geral), terminando o ano em um honroso 3º lugar.  

Ainda teremos a última etapa do campeonato paulista, onde a equipe Maizena/APCD está na 
vice -liderança, mas com chances mínimas de ser campeã, devido à diferença alta de pontos 
para a 1ª colocada, equipe Sedentários/Guarulhos. 
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