Ultramaratona Brasil - ETAPA CAIEIRAS – 3 h /6 h / 12 h / 24 h
Art. 1º: Organização e Motivação
• A Comissão da Seleção Brasileira de Ultramaratonistas apresenta a Ultramaratona Brasil –
Etapa Caieiras SP. Teremos as modalidades 3 h / 6 h / 12 h / 24 h. A prova também será uma das
Seletivas Nacionais de ultramaratonistas.
• A prova será realizada nos dias 17 e 18 de Março de 2018, na pista de atletismo do Estádio Claudio
Ferracini e acontecerá com qualquer condição climática, podendo ser cancelada caso condições de
catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes.
• Este evento, além de um grande desafio aos corredores das longas distâncias, será uma seletiva
oficial brasileira que irá indicar alguns dos integrantes da Seleção Brasileira de Ultramaratonistas que
representará o Brasil nas competições oficiais deste ano como o Campeonato Intercontinental de 24 h
e o Campeonato Mundial de 100 km que será na Croácia em Setembro deste ano.
Trata-se de um evento beneficente e todo o valor arrecadado, retirados os custos com a
prova, serão revertidos para os custos de viagem dos atletas brasileiros que vão disputar o
mundial e representar o país.
Art. 2º: Definição da Competição
Esta será uma corrida pedestre, com total liberdade de ritmo.
• O tempo de duração será de 3, 6, 12 ou 24 horas.
• Serão declarados vencedores da prova os atletas que percorrerem a maior distância no tempo
definido de cada prova.
Art. 3º: Condições Gerais
• Será regido pelo Regulamento da Prova, aprovada pelo corredor ao inscrever-se no evento.
Art. 4º: Condição de admissão dos participantes
• Será admitido como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 20 anos de idade, de
qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento.
• O atleta deverá apresentar um atestado de liberação médica como estando apto para a
realização desta prova, bem como entregar assinado o termo de responsabilidade no qual
isenta a organização da prova de qualquer responsabilidade, tanto realizadores e
patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores até o dia 17 de março na retirada do kit.
Eventuais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico dos atletas, serão
de inteira responsabilidade do atleta.
Poderá haver exame antidoping e qualquer atleta poderá ser submetido ao exame. As regras gerais
sobre o exame encontram-se disponíveis no site da CBAt
(http://www.cbat.org.br/anad/normas/default.asp). Não será permitida a participação de Corredores
PACE, “atletas ajudando a dar ritmo a outro atleta”.
Art. 5º: Categorias:
• Individual 3 horas;
• Individual 6 horas;
• Individual 12 horas;
• Individual 24 horas;
• Geral: todo inscrito na categoria individual, participará na categoria Geral - Masculino, Feminino
Art. 6º: Programa da Prova
• Período de inscrições da Ultramaratona, de 10/01/2018 a 10/03/2018 limitado ao número de 300
inscritos;
• 16 de março de 2018: reunião técnica e retirada dos kits – no Local da Prova;
• 17 de março de 2018: 10:00 h - largada de todas as distâncias;

• 18 de março de 2018: 10:00 término geral da Ultramaratona;
• 18 de março de 2018: cerimônia de premiação às 10:30 no mesmo local

Art. 7º: Elementos de identificação do atleta
• Cada atleta receberá um número que deverá fixar na parte frontal de sua vestimenta.
• O atleta receberá um chip eletrônico, intransferível, que deverá fixar adequadamente durante toda a
corrida. O atleta deverá validar o chip recebido para certificar-se de que seus dados estão corretos. O
atleta assinará um termo de responsabilidade pela devolução do chip no momento da retirada do kit,
com multa de R$ 50,00/cada caso não o devolva.
• O atleta deverá usar o número e os chip em todo o transcorrer da prova. A falta do uso do chip, por
esquecimento ou outro motivo, acarretará na não computação das voltas que o atleta fará sem o
mesmo. O chip do atleta inscrito é de uso exclusivo deste. O atleta que não estiver portando o chip
poderá ser eliminado da prova.
• Cada atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse artigo sob pena de desclassificação
sumária.
Art. 8º : Patrocínio Individual
• Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá utilizar outro espaço
das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (calção, bonés, camiseta, outros).
• Não será permitido a atletas inscritos correr “sem camisa” e sem o número fixado em local visível.
Art. 9º : Ordem de largada
• A largada se dará em grupo total de participantes, sem preferências de idade ou sexo.
Art. 10º : Posto de controle
• O posto de controle da prova estará localizado junto à passagem pelo tapete identificador do chip
eletrônico.
• Uma equipe médica estará presente próxima ao posto de controle. O número do atleta que receber
atendimento será anotado pelo serviço médico, o qual informará a direção da prova o motivo do
atendimento. Uma vez atendido, o atleta deverá voltar no sentido em que a prova estiver acontecendo
no momento do seu retorno.
• Não será permitido ao atleta correr fora do percurso, totalizando 1.380 m por volta.
• O atleta ao se ausentar do percurso por qualquer que seja o motivo, deverá informar aos fiscais sua
saída e sua posterior entrada e deverá sempre voltar no sentido em que a Prova estiver acontecendo
no momento do seu retorno. No caso de não retornar observar item especifico Art. 14.

Art. 11º : Alimentação e abastecimento de água.
• A organização da prova disponibilizará aos corredores que estiverem regularmente inscritos:
alimentação, água e isotônicos durante o período de execução de cada prova.
• Serão três refeições sólidas servidas da seguinte forma:
- Primeira Refeição: das 12h00 às 14h00, macarrão com molho (tomate ou bolonhesa);
- Segunda Refeição: 18h00 às 20h00, purê de batatas;
- Terceira Refeição: 00h00 às 02h00, pizza ou sanduíche – depende do patrocinador.
• Água Normal e Gelada, Isotônico, energético e refrigerantes de cola e uva – 24 horas de prova e até
às 10h00 do dia 18 de março.
• Frutas:
- Banana: durante toda prova
- Outras frutas, em períodos definidos, à critério da organização da prova
• O atleta realizará seu próprio controle de necessidade de alimentação e hidratação. Qualquer outro
tipo de alimento deverá ser providenciado pelo próprio atleta.
• O atleta é quem deverá servir-se, cabendo à organização da prova apenas a reposição dos alimentos
e líquidos.

• A organização da prova somente servirá atletas com números nas camisetas, nas barracas de
alimentação e hidratação.
Art. 12º : Assistência Médica e Fisioterapia.
• Haverá assistência médica com ambulância durante as 24 horas de prova e o médico terá autoridade
para retirar da competição todo atleta que não esteja mais apto a participar ou que tenha recebido
cuidados médicos vitais.

Art. 13º : Abandono
• Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova seu número de
identificação e os chips eletrônicos.
• O atleta que tenha sido afastado da prova por decisão médica, terá retirado o chip eletrônico.
• Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões médicas, o atleta não poderá mais retornar a
prova.
• O resultado final do atleta que abandonar a prova, voluntariamente ou por razões médicas, será a
metragem válida do mesmo ao retirar-se da prova.
Art. 14º : Riscos da prova
• Por tratar-se de uma prova de alto desgaste físico, cada um dos corredores/atletas inscritos tem total
conhecimento dos riscos que a participação na prova pode ocasionar, e para tal, deverá assinar o
termo de responsabilidade da ficha de inscrição que isentará de responsabilidades a organização da
prova.
• Todo participante deve saber que participa por sua própria responsabilidade, e que a organização da
prova não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de desfalecimento físico ou de acidente
pessoal, de qualquer natureza.
• Será obrigatória a apresentação de uma declaração médica, com antecedência máxima de 90 dias do
início da prova (17 de dezembro de 2017 a 17 de março de 2018) liberando o atleta para a
competição.
Art. 15º : Condições Climáticas
• A cidade está situada numa região de clima tropical. No período da prova a cidade apresenta
temperatura amena. (entre 18 e 36ºC).
• O atleta poderá utilizar a parte exterior da pista para acomodar seus pertences durante a realização
da prova. Poderá armar barracas, ou tendas, na qual inclusive poderá permanecer sua equipe técnica.
• A organização da prova disponibilizará algumas tendas para os atletas durante a prova. Ao menos
uma barraca será de uso exclusivo feminino.
Uma barraca de guarda volume, outra de alimentação, banheiros químicos compatível com a estrutura
local.
Art 16º : Inscrições e Kit do Atleta
• As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de março de 2018 e deve ser feita no site
www.runnerbrasil.com.br e também www.minhasinscrições.com.br
• O valor da inscrição individual:
Prova de 3 horas R$ 140,00
Ultramaratona 6 horas R$ 195,00
Ultramaratona 12 horas R$ 235,00
Ultramaratona 24 horas R$ 285,00

Somente o pagamento garante a inscrição, portanto, ao ser atingido o número de 300 participantes
pagos, todas as fichas de inscrição não pagas serão desconsideradas.
O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
• Kit do Atleta:
Será fornecido Seguro Atleta, Boné, camiseta e sacola com itens ofertados pelos patrocinadores.
Art. 17º : Direitos de Imagem
• A organização terá o direito exclusivo de uso das imagens do evento.
• Os participantes consentem ao inscrever-se que, disponibilize o direito exclusivo de seus nomes e de
sua imagem individual e coletiva para tudo aquilo que diga respeito a sua participação no evento,
incluindo uso comercial.

Art. 18º : Premiação:

Os atletas serão premiados com Troféus, os 5 primeiros geral masculino e feminino nas 4
modalidades (3 h, 6 h, 12 h e 24 h) desde que tenhamos um número mínimo de
participantes inscritos em cada categoria. Poderemos ter outros brindes aos vencedores, de
acordo com os patrocinadores.

As faixas etárias, masculino e feminino com base no ano de 2018:
Serão premiados no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três) atletas por sexo/faixa etária. As quantidades
de troféus para as faixas etárias serão divulgada ao término das inscrições.
Vale o ano do nascimento, conforme critério da CBAt. Ex.: Atleta nascido em 1977 será incluído na
faixa etária 40 a 44, independente do dia e do mês em que nasceu.
Ficam excluídos desta premiação os atletas premiados no GERAL.
Faixa etária:
20 -29 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
Acima de 60 anos
PARTICIPAÇÃO:
Cada participante inscrito que concluir a sua prova receberá uma medalha de participação.
Art. 19º : Viagem e Hospedagem
• A viagem do atleta ocorrerá por sua própria conta.
Art. 20º :Considerações Finais
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar
este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
Art. 21º :Termo de Responsabilidade Individual
Estou de acordo com o termo de responsabilidade.
E declaro que:
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha
total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico , dirigente ou coordenador de equipe.

• Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponíveis em todos os sites disponíveis para
inscrições
Participo deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os
Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para a participação, gozando de saúde
perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento.
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados
durante a minha participação neste evento, incluindo as eventuais despesas médicas e hospitalares
decorrentes do desgaste físico da prova.
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de
arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de
divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais
jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo , local ou meio e mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos,
ou nas ações realizadas pela Reveza Racing e/ou seus parceiros comerciais.
• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de
dados da Reveza Racing autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico
cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção
ou ação promocional bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros.
• Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, seguros, assistência médica e
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes,
durante ou depois do mesmo.
• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de
kit, ou qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção,
nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos
demais sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto que
ponha em risco a segurança do evento, participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser
retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas.
• Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de
serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento
do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada
minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que
interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização,
podendo ser retirado em qualquer tempo.
E para tanto, estou ciente, de todo o teor do regulamento da prova, bem como, de meus direitos e
obrigações, dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações da
prova.

Ultramaratona Brasil – Etapa Caieiras SP
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ultramaratonabr@gmail.com

