




A terra de Manoel de Barros recebe você com toda sutileza que a 
simplicidade é capaz. A Trilha dos Caminheiros da Fé, da Vila da Amizade 
e da “Nascente em cima da serra” dá a você boas vindas em uma viagem 
inesquecível feita a pé, na caminhada apreciativa e também, através da 
corrida desafiadora entre paredões, águas cristalinas e mata preservada.

O nosso chão te abraça e te abençoa atleta ou não... aquele ou aquela 
que ainda não tem atividade física como prática diária, que este seja o inicio 
de uma grande história. Façamos deste evento uma celebração à vida! 

BEM-VINDO(A) À 2ª EDIÇÃO TRAIL RUN SERRA DA BODOQUENA!

BEM-VINDO



11/09 (TERÇA)
• 17H ÀS 20H - ENTREGA DE KIT
Local: NEO ESPORTE 
Rua Manoel Inácio de Souza, 1369 - Campo Grande / MS

14/09 (SEXTA)
• 19H30 ÀS 22H - SHOW REGIONAL COM O MÚSICO CASTELO 
Local: Feira do Produtor Rural
Av. Manoel R. Oliveira, 774 - Bodoquena / MS

15/09 (SÁBADO)
• 10H ÀS 17H - ENTREGA DE KIT
Local: Secretaria de Turismo de Bodoquena
Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41 - Bodoquena / MS
• 17H30 - CONGRESSO TÉCNICO 
Com o atleta de Trail Run e padrinho da prova, MARCELO SINOCA
Local: Secretaria de Turismo de Bodoquena  
Auditório Mario Brothers
Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41 - Bodoquena / MS
• 20H - LUAU COM DUETO JK
Local: Refugio Canaã

PROGRAMAÇÃO

16/09 (DOMINGO)
07H – INÍCIO DAS ATIVIDADES
Local: Refúgio Canaã - Bodoquena/MS
08H - LARGADA DA CORRIDA
Local: Refúgio Canaã - Bodoquena/MS
11H – INÍCIO DA PREMIAÇÃO
Local: Refúgio Canaã - Bodoquena/MS
11H30 – INÍCIO DO ALMOÇO (opcional)
Local: Refúgio Canaã - Bodoquena/MS
* NO VALOR DA INSCRIÇÃO NÃO ESTÁ INCLUSO O VALOR DO ALMOÇO



Os atletas inscritos terão acesso livre ao Balneário Refúgio Canaã (durante 
o dia da prova). Para isso, será necessário apresentar o tíquete destacável, 
que vem no número de peito do atleta.

Haverá área de estacionamento para os veículos.

DAY USE REFÚGIO CANAÃ

R$ 50,00 (diária por pessoa) para quem optar por utilizar a área de camping.
ÁREA DE CAMPING

Será servido um almoço das 11h30 às 15h no valor de R$ 40,00.
ALIMENTAÇÃO

IMPORTANTE: No local da prova não há sinal de telefone e nem inter-
net disponível. Atualmente os pagamentos podem ser feitos através de 
cartão de crédito e débito. No entanto, recomendamos levar dinheiro 
em espécie para evitar imprevistos.

Haverá uma taxa de R$ 30,00 que deve ser paga diretamente para a equipe 
do Refúgio. 

PESSOAS NÃO INSCRITAS NA PROVA



COMO CHEGAR

Via BR-262 / MS-339
Distância: 270 km
Tempo médio de chegada: 3h30min + 1h até o Refúgio Canaã

Via MS-339
Distância: 64 km
Tempo médio de chegada
até Bodoquena: 
1h + 1h Refugio Canaã

Confira nos mapas como chegar ao local da prova

CAMPO GRANDE - BODOQUENA

MIRANDA - BODOQUENA



Via MS-178
Distância: 74,9 km
Tempo médio de chegada
até Bodoquena: 
1h05 + 1h até o Refúgio Canaã

Distância: 28 km de Bodoquena (aprox.)
Tempo médio de chegada: 1h

A estrada de acesso ao Refúgio Canaã (local 
da prova) é formada por cascalho, muita 
poeira e passa em região de serra.  

Manter velocidade baixa e muita atenção 
durante esse trajeto. Siga a sinalização! 

LOCAL DA PROVA

É importante sair com a devida antecedência do seu local 
de origem para chegar a tempo da programação do evento.

BONITO - BODOQUENA

ACESSO AO REFÚGIO CANAÃ



MAPA DA PROVA
REFÚGIO
CANAÃ

A prova tem percurso em meio à natureza com trechos íngremes, montanhas, trilhas, 
estradas de chão batido, pedras, rios (rasos), terrenos acidentados, costões e obstácu-
los naturais. 
O  percurso é demarcado com staff, fitas zebradas, cal e placas sinalizadoras. É impor-
tante que o ATLETA siga com atenção as sinalizações e a indicação dos fiscais de prova.

ATENÇÃO: 

ALTIMETRIA 12K

ALTIMETRIA 21K

PONTO DE REPOSIÇÃO
ÁGUA E ALIMENTOS

PONTO DE REPOSIÇÃO
ÁGUA E ALIMENTOS

12
K

21
K



A Corrida da Serra da Bodoquena se propõe a ser um exemplo no turismo 
sustentável. Os participantes de provas em meio à natureza têm o compro-
misso de preservação e a consciência de colaboração. Todos fazem a sua 
parte! Todo o percurso foi construído de maneira responsável com a orienta-
ção da comunidade e especialistas da área de preservação ambiental.

Cabe ao visitante a demonstração de cidadania e respeito àqueles que mo-
ram na localidade e trabalham para garantir o desenvolvimento sustentável 
e a qualidade de vida.

Durante a prova não descarte qualquer tipo de lixo no percurso. Seja um atle-
ta consciente e defenda nossa natureza.

Acompanhando a tendência mundial das provas Trail Run, este ano a corrida 
será autossuficiente em água.

É obrigatório que cada atleta providencie e leve durante o percurso seu pró-
prio acessório de hidratação (exemplos: cinta, colete, squeeze, mochila de 
hidratação ou similar).

NÃO serão disponibilizados copos de água durante o percurso, os atletas fa-
rão o reabastecimento de água (através de galões) no sistema de hidratação 
que esteja utilizando, portanto é imprescindível a utilização do mesmo. Have-
rá também alimentos para ajudar na reposição conforme mapa do percurso.

TRILHA LIMPA

HIDRATAÇÃO AUTOSSUFICIENTE



1. É obrigatório o uso do número de peito para participar da prova;

2. utilizar seu chip de cronometragem corretamente;

3. mantenha-se sempre hidratado. Durante o percurso haverá pontos 
de apoio para reabastecimento de água;

4. usar protetor solar e repelente;

5. dar preferência para meias de compressão ou meias meio cano;

6. usar boné e óculos para evitar galhos e insetos nos olhos;

7. utilizar cinto ou mochila de hidratação se possível;

8. usar luvas para apoiar no tronco das árvores;

9. levar apito.

Recomendamos os competidores com alergia à picada de insetos, 
ou, outro tipo de complicação devido ao contato com elementos do 
ambiente natural, levarem sua própria medicação. 

Se possível ter sempre um kit básico de primeiros socorros.

Se por ventura sentir tontura ou mal estar, diminua o seu ritmo, ou, se 
necessário, pare imediatamente.

Sempre respeite os limites do seu corpo.

RECOMENDAÇÕES
IMPORTANTES




