
Ultramaratona 100 Km Ouro Fino – MG 

REGULAMENTO 

Organização 

Prova Ultramaratona 100 Km Ouro Fino – MG 

A prova será realizada no dia 15 de Outubro de 2022, com largada às 6:00 

horas da Manha, no Parque Municipal de Eventos, Avinida das Industrias, 

SNº – Jardim Patricia – Ouro Fino MG, com tempo limite de 20 horas + 4 

horas de reserva = 24 horas para conclusão. 

obs: km 50 ponto de Corte 10 horas. 

Inscrição 

Para se inscrever na prova 100 km Solo ou nas modalidades Dupla e 

Quarteto, o participante deverá ter no mínimo 18 anos, sem restrição de 

nacionalidade, e cumprir com as exigências do regulamento. 

Todos os atletas deverão assinar o Termo de Responsabilidade assumindo 

estarem aptos a participar do evento, em pleno gozo de saúde, apresentar 

atestado médico emitido após 02/06/2022, isentando os organizadores de 

qualquer responsabilidade. 

O Termo de Responsabilidade devidamente assinados e o atestado médico 

deverão ser entregues por ocasião da entrega dos kits (sem os mesmos o kit 

não será entregue). O kit é composto por uma camiseta e um numeral para 

controle do participante. 

A inscrição será através do site:  

www.runnerbrasil.com.br 

www.forrunner.com.br 

Informações através dos contatos: 

Informações: 35 99703-7029 (Hanaydson) 

contato@forrunner.com.br 

A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 11/04//2022 a 01/10/2022, ou 

até atingir o limite de 150 atletas entre as tres modalidades. A critério da 



organização e dependendo de fatores técnicos, este número poderá ser 

alterado para mais ou menos sem aviso prévio. 

Em função da limitação de participantes, a inscrição se dará pela ordem de 

confirmação mediante apresentação da inscrição e comprovante de 

pagamento (não serão aceitas reservas). 

1º Lote : Valor da inscrição de 11/04/2022 a 01/07/2022 

 Valor da inscrição Solo 100 km será de R$ 200,00 

 Valor da inscrição Dupla 100 km será de R$ 250,00 

 Valor da inscrição Quarteto 100 km será de R$ 400,00 

2º Lote : Valor da inscrição de 01/07/2022 a 01/10//2022 

 Valor da inscrição Solo 100 km será de R$ 250,00 

 Valor da inscrição Dupla 100 km será de R$ 300,00 

 Valor da inscrição Quarteto 100 km será de R$ 450,00 

A critério da organização poderão ser aceitas inscrições após a data limite, 

porém não será garantido o fornecimento de camisetas e medalhas do 

evento. 

II. Dinâmica da Prova 

Cada atleta receberá 01 (um) número de identificação que deverá usar 

durante a prova, visível para identificação da cronometragem a ser utilizado 

obrigatoriamente na parte da frente da camiseta. 

Obs. O atleta devera ter carro de apoio ou pace, ficando a seu critério  

A organização não disponibilizara meios de locomoção nem para atletas 

solos como em equipes DUPLA e Quarteto. 

O carro de apoio devera estar devidamente marcado com o nome do atleta 

apiado. 

O evento será realizado em estrada de terra, em trajeto de 100 km. 

O atleta tem autonomia para seguir suas próprias estratégias na prova, 

ficando a critério próprio o ritmo de corrida, etc. 

III. Kit’s Atleta 



A entrega do kit do atleta será no dia 15/10/2022, das 4h00min às 5h40min, 

no local da largada, Parque Municipal de Eventos, Avinida das Industrias, 

SNº – Jardim Patricia – Ouro Fino MG, mediante apresentação de 

documento de identificação com foto, comprovante de pagamento, Termo de 

Responsabilidade e atestado médico declarando que o atleta está apto a 

participar de corrida de longa duração. 

Cada atleta receberá uma camiseta, medalha, um numeral para identificação 

com chip. 

A premiação ocorrera conforme a formação de podium GERAL e por 

CATEGORIA (não será fornecido após este momento). 

V. Premiação 

100 km – Dupla – Quarteto 

Prova 100 km 

Geral 1º ao 5º 

Categoria 1ª ao 3ª 

18 a 29 / 30 a 39 / 40 a 49 / 50 a 59 / 60 a cima 

Prova Dupla 

Geral 1º ao 3º 

Prova Trio 

Geral 1º ao 3º 

VI. Considerações Finais 

A largada se dará provavelmente em um único pelotão. 

Os atletas serão responsáveis pela alimentação e hidratação. No 

percurso será fornecido água e demais item fornecidos pela organização 

para atletas que estarão fazendo o percurso. 

Pontos de PC,s 25Km – 50 km - 75km 

A Organização do evento reserva-se o direito exclusivo de comercializar as 

fotografias e a filmagem oficial do evento. Será permitido a presença de 

fotógrafos devidamente credenciados pela organização. 



Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de 

imagem, divulgação do nome pessoal, inclusive o resultado obtido a prova, 

renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier 

a ser auferida com materiais de divulgação, campanhas, informações, 

transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, 

promoções comerciais, licenciamentos e/ou fotos, mídias sociais, inclusive 

no site de inscrição da prova, a qualquer tempo, local ou meio e mídia 

atualmente disponíveis ou eventos e serviços complementares, em 

decorrência do uso dessas imagens. 

A FOR RUNNER EVENTOS declara que todos os dados solicitados e 

coletados em razão da inscrição para a evento tem por finalidade a inclusão 

do participando e controle dos inscritos na Prova 100 KM – DUPLA E 

QUARTETO – Declara ainda que observa e trabalha em conformidade com a 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018, ou LGPD). 

Para participar da prova, correndo ou acompanhando, todos serão obrigados 

a cumprir as normas de segurança impostas pela organização. 

A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

evento, incluir ou alterar este regulamento total ou parcialmente. 

AO SE INSCREVER O ATLETA DECLARA CONCORDAR 

COM ESTE REGULAMENTO 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

a)Os dados pessoais que foram fornecidos para efetivar esta inscrição no 

evento são de minha total responsabilidade e qualquer informação falsa 

poderei responder civil e criminalmente. 

b)Participo da “Prova 100 km OURO FINO MG” por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, 

patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

c)Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a 

participação, gozando de saúde perfeita. 

d)Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou 

materiais por mim causados durante a minha participação nesse evento, 

incluindo as eventuais despesas médicas e hospitalares decorrentes do 

desgaste físico da prova. 



e)Ao participar dessa prova, autorizo gratuitamente os organizadores a 

utilizarem minha imagem e nome. Por este instrumento, cedo todos os 

direitos de utilização de minha imagem, renunciando ao recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer 

outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer 

mídia em qualquer tempo. 

f)Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, 

seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 

provenientes da minha participação nesse evento antes, durante ou depois 

do mesmo. 

g)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. 

Ouro Fino / MG, ________de ____________________ de 2022. 

____________________________________________ 

Nome:…………………………………………………………………. 

RG: ……………………………………………………………………. 

 


