
Trekking de Regularidade 2017: Equipe Maizena APCD  

A atual campeã brasileira da modalidade, Maizena APCD, deverá disputar três campeonatos 
regionais simultaneamente (Copa Northbrasil, Circuito Paulista de Trekking e Circuito Pró-
Cuesta), bem como quatro eventos anuais de âmbito nacional (Brasileiro de Enduro a Pé, 
Brasileirão de Trekking e Desafio Brasil de Trekking e a nova Maratona Brasileira de 
Trekking). 

 

Para isso a equipe foi buscar ex-integrantes da equipe, bem como introduzir novos atletas 
para compor a equipe, tendo assim peças de substituição para conseguir correr todos 
campeonatos propostos. 

 

Nos primeiros meses do ano a equipe da APCD já correu duas etapas do Circuito Paulista, a 
primeira em Cabreúva, inaugurando o novo Circuito Paulista de Trekking, campeonato que 
mescla o uso de máquinas e do GPS para a verificação da regularidade das equipes durante 
todo o percurso, e a segunda em São Roque, prova essa de grande esforço físico, devido ao 
relevo bem irregular da região do Ski Mountain Park, local da prova, obtendo um 4° e um 5° 
lugar respectivamente. 

 

Já na abertura do circuito Pro Cuesta, a equipe arrebatou um 1° lugar vencendo equipes 
tradicionais da região de Botucatu (sede do circuito), tais como Vai que eu Fui e Feast Wood 
(equipe com maior número de provas na história do Trekking de Regularidade). 

 

Durante todo os meses do ano ocorrerão cursos e provas gratuitas no Pq. Ibirapura e em 
Campinas. Para quem quiser iniciar na modalidade entre na página do Circuito Paulista de 
Trekking no facebook ou, em Campinas, no site www.northbrasil.com.br

 

para se informar das 
datas das provas gratuitas e cursos, lembrando que para iniciantes, há uma categoria 
especial (Novatos) onde a dificuldade técnica e física é baixa, ideal para quem está 
começando! 

http://www.northbrasil.com.br
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