Naventura Ultra Trail Ouro Fino 2018 - NOTA OFICIAL
Prezados, a Naventura Outdoor Experiences atua no segmento de Organização
de corridas em montanha/trail desde o ano de 2006, tendo realizado mais de 110
eventos de corridas em montanha/trail (inclusive a primeira maratona em
montanha/trail do Brasil), eventos de MTB, Cross Country e Cross Duathlon.
Sempre prezou pela qualidade em seus eventos, respeito ao atleta e ao meio
ambiente. Nunca mediu esforços para que os participantes tivessem experiências
diferenciadas. Desta forma a marca se fortaleceu, firmou grandes parcerias e aos
poucos está expandindo sua área de atuação para outros estados do Brasil.
Quem conhece a equipe e já participou de eventos promovidos pela mesma,
sabe do empenho de todos os envolvidos para que o planejamento se desenvolva da
melhor forma para atender a expectativa dos envolvidos.
Neste ano de 2018 a empresa deu mais um passo, se filiando a ITRA International Trail Running Association – passando a oferecer distâncias de Ultras em
alguns de seus eventos e possibilitando que os atletas pontuem nesta Associação.
O primeiro evento de 2018 foi a Naventura Ultra Trail Ouro Fino (6ª edição)
realizada dia 24/Fev, na Grande Curitiba/PR, com 755 inscritos e entre eles grandes
nomes do trail nacional.
Nos horários planejados as largadas foram dadas e tudo transcorria de forma
perfeita. Pelo planejamento de prova, a Organização tinha as previsões de passagens
do primeiro colocado (e do último) em diversos pontos e esta previsão estava
batendo. Até que em um determinado ponto (km23 dos 50km), após cerca de 10
minutos do tempo previsto de passagem e nenhum atleta chegara, uma das
coordenadoras de percurso adentrou na trilha para verificar. Fazendo o percurso
inverso chegou ao km20 e se deparou com as trilhas sem nenhuma marcação. Neste
ponto vários atletas estavam perdidos, entrando e saindo de trilhas sem chegar a lugar
algum. A primeira atitude do pessoal da Organização que estava neste local foi de
evitar que mais pessoas se perdessem, refazendo a marcação e orientando os atletas
que seguissem pelo percurso correto
A Organização ficou sabendo posteriormente que os primeiros atletas quando
chegaram neste ponto e sem encontrar sinalização, após várias tentativas de seguir
adiante sem sucesso, voltaram até a última marcação e por lá ficaram aguardando
uma definição da Organização. Muitos preferiram voltar com os veículos de resgate
da Organização, pois já estavam parados a muito tempo. Outros evitaram entrar neste

trecho de trilha e seguiram pela estrada, pois este trecho de trilha era um laço que
depois retornava a estrada.
Na arena do evento, o Diretor de Prova, evitando um desgaste maior dos
atletas que voltaram ao percurso correto, cortou o trecho final de 7km que subia uma
última montanha, afinal estes atletas já tinham percorrido quilômetros a mais na
tentativa de achar a saída da trilha. Também iniciou conversas com os primeiros
atletas dos 50km que chegavam nos veículos de resgate. Todos foram unanimes em
concordar com o cancelamento da Ultra, pois não havia a menor possibilidade de uma
classificação, já que alguns pararam, outros correram a mais, outros cortaram caminho
e outros seguiram no percurso correto depois da Organização ter providenciado nova
sinalização. Não seria justo e nem ético ter uma classificação e uma premiação.
Resolvido o problema da sinalização, foi hora de verificar o que houve e a
Organização chegou a conclusão que foi sabotagem. Em cerca de 400 metros do
percurso, as fitas não foram simplesmente arrancadas, elas foram mudadas de locais,
tinham fitas em trilhas que não faziam parte da prova, tinham fitas que não eram da
Organização e placas fora dos lugares. Ou seja, alguém resolver alterar o cenário para
confundir os atletas e fez de forma que ninguém conseguisse achar o caminho correto.
Ressaltamos que até esse ponto, em nenhum momento houve qualquer dúvida
ou problema com a sinalização da prova. Inclusive as outras distâncias (30km, 15km e
7km) concluíram suas provas sem nenhuma intercorrência.
As ações tomadas na arena do evento foram de explicar os fatos aos
envolvidos, entregar a Medalha e a Camiseta de Finisher. Após a finalização do evento,
em reunião da equipe de Organização, ficou decidido que todos os inscritos que
largaram terão a possibilidade de escolher uma nova prova da Naventura em 2018
tendo sua inscrição cortesia. Para esse mesmo evento em 2019, estes atletas que
largaram também terão suas inscrições cortesias na distância da Ultra.
E por fim, com o intuito de reconhecer o esforço de todos, a Organização
entregará troféus a todos que correram, independente da distância final que fizeram,
receberão o troféu do evento com a etiqueta de 1º colocado. Aos que desejarem
receber o troféu da prova, a Organização solicita que entrem em contato no email
naventura@naventura.com.br informando seu endereço para que possa ser
providenciado o envio, logicamente sem nenhum custo ao atleta.
A prova foi cancelada, não haverá classificação e muito menos a possibilidade
de pontuação na ITRA nesta distância. A distância de 30km pontua normalmente.
Toda a equipe Naventura lamenta muito o ocorrido, recebemos várias
mensagens de solidariedade e apoio, vários integrantes da equipe da Organização
também são atletas e sabemos das dificuldades que todos enfrentaram para participar
desta prova. Foram investimentos em moeda e tempo, abdicação de muitas coisas,
inclusive tempo com a família para treinos e viagens. Sabemos que os envolvidos estão

muito chateados, mas tenham certeza que a Organização está mais, pois era de nossa
responsabilidade a satisfação e realização pessoal de cada um neste evento.
Ficamos à disposição.
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