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REGULAMENTO DA PROVA   
 

Informações Gerais:   

Vagas Limitadas: 2.000 inscritos.    

 

Data: Sábado, 17 de Outubro de 2020   

 

Distâncias: 75 km e 42 km    

 

Categorias: Solo (masculino e feminino), 42km Hard (plano areia, 

terra e asfalto com muita subida), 75 km The Survivors. 

Revezamento - masculino, feminino ou misto: 75Km percorridos 

por até OITO atletas, sendo então TRIO, SEXTETO E OCTETO.   

 

Local:  LARGADA Bertioga: Av. Vicente de Carvalho, s/n - 

Centro,Bertioga - SP, 11250-000 . 

CHEGADA Maresias: Av. Dr. Francisco Loup, 1131 - Praia do Saco 

Portal 08.  São Paulo - Brasil     

 

Largadas e Chegadas:  Categoria Solo 75 km e Revezamento 75 Km 

terão sua largada ao lado do Forte de São João da Bertioga, 

sentido Maresias.    

Os horários de largada da prova conforme abaixo:   

 

75 KM:   

THE SURVIVORS – 05H00 - SOLO    

TRIO – 05H45    

ABERTA – 06H15 - SEXTETO   

FORÇA LIVRE - 07H00 – OCTETO   
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42 KM HARD – 07H45   

 

42 KM:   

- SOLO   

 

42 Km HARD (150 vagas) - Largada Praia de Boraceia Camping   

Beira Mar km 193 da rodovia Chegada em Maresias Praia do 

saco Portal 08  

Obs. A organização não fornece transporte de volta a  largada.   

 

*Os horários estão sujeito a alterações sem aviso prévio.   

 

A chegada dos 75km e 42 km Hard acontecerá para todas as 

categorias em Maresias Portal 08 .   

 

A prova terá duração máxima de 09h30 contadas a partir da 

primeira largada, sendo assim o encerramento das atividades 

será às 16h30.   

Exemplo: Largada as 7:00 horas categoria octeto e término da 

prova as 16:30 horas para todos os atletas. As demais 

categorias que fizerem a largada antes terão de seguir o 

mesmo critério de fechamento dos Pc’s da largada do octeto, 

ou seja, o THE SURVIVORS largará as 5:00h deverá completar a 

prova em 11hs. 

 

Para efeitos de cronometragem a Organização determinou 

tempo limite para passagem em cada trecho:   

 

PC5 - 5h30 após a Largada do Revezamento ou as 12:30 horas      

PC6 - 6h30 após a Largada do Revezamento ou as 13:30 horas      

PC7 - 7h30 após a Largada do Revezamento ou as 14:30 horas    

Chegada -  as 16:30 horas - Término do Evento     
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*SEREMOS RIGOROSOS COM O CUMPRIMENTO DOS HORARIOS 

NOS PCs.     

1. Entrega de kits:   

Em São Paulo, SP nos dias 13 e 14 de de Outubro das 

10h00 às 19h00  

Em Bertioga, sexta-feira, no dia 16 de Outubro das 15h00 

às 18h30.   

Os atletas que não retirarem o kit nas datas acima 

estipuladas, perderão o direito do mesmo.   

 

2.Composição da equipe      

 

Modalidade Individual: 42 km ou 75 km.   

 

Modalidade Revezamento: 75 km em até OITO atletas. As equipes 

serão compostas por OITO, SEIS ou TRÊS corredores sendo um 

capitão, que deverá ser maior de 18 anos.      

 

- Categorias e números de componentes:    

 

Solo - 1 atleta do sexo masculino ou feminino.   

 

Trio Masculino - 3 atletas do sexo masculino      

Trio Feminino - 3 atletas do sexo feminino     

Trio Misto - 3 atletas, livre participação independente do sexo.   

 

Aberta Mista - 6 atletas, livre participação independente do 

sexo.   

Aberta Masculino - 6 atletas, todos do sexo masculino.   

Aberta Feminino - 6 atletas, todos do sexo feminino.     

 

Força Livre Masculino - 8 atletas do sexo masculino.      
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Força Livre Feminino - 8 atletas do sexo feminino.   

Força Livre - 8 atletas, livre participação independente do 

sexo.    

 

2.1. A idade mínima para participação é de 16 anos. A data 

base que serve como referência para a determinação da idade 

é 31/12/2020. Os atletas menores de 18 anos só poderão 

participar da corrida com a autorização por escrito com firma 

reconhecida do pai, da mãe, ou responsável legal. A 

autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 

documento de identidade que será retido pela organização no 

momento da retirada de kit. 

 

2.2. Um atleta só poderá estar inscrito em uma equipe 

 

3. Premiação       

3.1.Haverá premiação com troféus para as 05 (cinco) 

primeiras equipes classificadas de cada categoria. Força Livre, 

Aberta e Trio    

 

3.2. Todos os atletas que completarem o percurso receberão 

medalhas.     

 

3.3.Premiação Troféus aos 3º de cada categoria  

Categorias The Survivors – 75 km   

Geral  - Masculino e Feminino     

 

Masculino                    

Até 29 anos                  

De 30 a 34 anos      

De 35 a 39 anos    

De 40 a 44 anos     



Alterado : 23/03/2019   

  

 

De 45 a 49 anos     

De 50 a 54 anos   

De 55 a 59 anos   

Acima de 60 anos.     

 

Feminino 

Até 29 anos                  

De 30 a 39 anos      

De 40 a 49 anos     

De 50 a 59 anos   

Acima de 60anos.     

 

Medalha de apoio 

01 Solo  

01 Trio  

02 Aberta-Sexteto 

02 Força Livre-  

 

3.4.Premiação Troféus aos 3º de cada categoria     

Categorias Solo – 42 km Hard    

 

Masculino e Feminino   

 

Geral  

Até 29 anos   

De 30 a 39 anos     

De 40 a 49 anos    

De 50 a 59 anos    

Acima de 60 anos.    
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3.5.No ato da premiação, o atleta/equipe que não estiver 

presente e não nomear um representante, não terá direito ao 

recebimento posterior dos troféus.    

 

3.6.Os atletas que não se encontrarem presentes na 

cerimônia e, tenham sido ganhadores de troféus, poderão 

retirá-los somente na sede da Organização. O prazo para 

solicitar o troféu é de 15 dias a contar da data do evento. A 

Cia de Eventos não promoverá qualquer forma de envio das 

premiação pós-evento.    

 

4.Inscrições   

 

4.1.As inscrições poderão ser realizadas pela internet através 

dos seguintes sites:   

www.ciadeeventosinscricoes.com.br  

www.ciadeeventos.com.br  

 

 
4.2.Valores e datas   

Inicio das Inscrições : Março de 2020   

 

Primeiro Lote 75KM: R$ 259,00 (por atleta) até 06 de Julho de 

2020. 42 Km R$ 199,00   

 

Segundo Lote 75KM: R$ 279,00 (por atleta) de 07 de Julho até 

05 de Setembro 2020. 42 Km R$ 229,00   

 

Terceiro Lote 75KM: R$ 299,00 (por atleta) de 06 de Setembro 

até 08 de Outbro de 2020. 42 Km R$ 249,00   

 

http://www.ciadeeventosinscricoes.com.br/
http://www.ciadeeventosinscricoes.com.br/
http://www.ciadeeventosinscricoes.com.br/
http://www.ciadeeventos.com.b/
http://www.ciadeeventosinscricoes.com.br/
http://www.ciadeeventosinscricoes.com.br/
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4.3.De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta 
tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a data da compra 
para solicitar o cancelamento e estorno do valor inscrição. O 
valor da inscrição não será devolvido depois dessa data. A 
solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da 
organização, via e-mail, rede social ou telefone. As informações 
de contato serão amplamente divulgadas no site oficial do 
evento www.ciadeeventos.com.br 

 

4.4.No ato da inscrição após a escolha do tamanho da 

camiseta, ela não poderá ser alterada.   

 

4.5.O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação 

posterior em caso de não presença na entrega do kit ou 

autorização para retirada por terceiros.   

 

4.6.No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento 

assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o 

participante aceita todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento.   

 

4.7.As inscrições com promoções não são cumulativas.  

Ex: Black Friday + desconto de assessoria. 

 

4.8.Idosos terão desconto de 50% sobre o valor não 

promocional da inscrição essencial. Esse valor do desconto 

para idosos não incide sobre preços promocionais 

 

VAGAS LIMITADAS A 2.000 inscritos, assim que as vagas se 

encerrarem as inscrições não poderão ser mais efetuadas.     

 

 

http://www.ciadeeventos.com.br/
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5.Retirada de kit   

5.1.Para retirar o kit, o atleta deve apresentar 

obrigatoriamente um documento com identificação original e 

o comprovante de pagamento.    

5.2.No caso de revezamento, apenas um inscrito pode retirar 

o kit por toda sua equipe.    

 

5.3.Não haverá alteração no tamanho da camiseta escolhida 

no ato da inscrição.    

5.4.Todo capitão é responsável por conferir seu kit composto 

por chip, (caso ocorra a retirada de demais equipes verificar 

para que não ocorra a troca do chip) número de carro de apoio 

, camiseta e sacola .    

5.5.Todo capitão de equipe é responsável pelo cadastro da 

equipe e por ver se estão na categoria certa.   

5.6.Caso haja um erro de categoria e/ou troca de chip no 

momento da premiação a equipe será desclassificada e não 

mais reposicionada na categoria certa.    

 

6.Hidratação   

 

6.1.Por se tratar de um percurso em área de proteção 

ambiental, a organização não fornecerá nenhum tipo de 

hidratação ao longo de todo o percurso, portanto todo o 

atleta deverá transportar seu próprio método de hidratação. 

Recomendamos o uso de mochilas de hidratação, 

principalmente nas categorias SOLO de 75KM e 42 KM.   

 

7.Sobre o Revezamento   
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7.1.Cada equipe deverá ter um capitão e um nome para cada 

equipe.      

 

7.2.A inscrição na prova deverá ser feita pelo Capitão da 

equipe. Caberá ao capitão ter em mãos os dados dos atletas 

para inscrição on-line, como: Nome - CPF - Data de 

Nascimento – telefone e E-mail. O capitão também assinará 

uma Declaração online, e será dele(a) a responsabilidade 

perante a Organização.    

 

7.3.O revezamento dos atletas deve ser feito 

obrigatoriamente nos locais determinados pela Organização. 

O Capitão é o responsável perante a Organização de todos os 

procedimentos e obrigações da equipe em conformidade com 

este regulamento, incluindo-se entre outras, e não somente 

estas, (retirada e entrega de Chips e etc.)     

 

7.4.Cabe a equipe identificar os corredores pelos números, de 

1 a 8, de acordo com o número de integrantes na equipe   

 

7.5.Todo integrante da equipe tem direito de comparecer ao 

local de retirada do kit.    

 

7.6.Qualquer atleta poderá retirar o kit de sua equipe, sendo 

necessária a apresentação do boleto bancário original 

devidamente quitado ou recibo emitido pela CBM-X 

Promoções e Eventos.     

 

8.SOLO   
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8.1.Os atletas deverão ter durante todo o percurso um 

acompanhamento de um apoio sendo ela : carro de apoio ou 

por uma bicicleta.     

 

8.2.É obrigatório o uso de mochila de hidratação, e a mesma 

deverá ser apresentada na hora da largada.   

 

8.3.É obrigatório a apresentação do atestado médico (válido 

por 6 meses), na entrega de kit, descumprir uma dessas 3 

regras, ele não terá direito a sua classificação geral.   

 

 

 

9.Percurso   

 

 9.1.Os atletas terão UM número oficial que deve ser afixado 

na frente do corpo, preferencialmente na camiseta. Este 

número não deverá ser dobrado ou rasurado.     

 

9.2.Um Chip de mão será levado por cada equipe e deverá 

sempre estar de posse do corredor em questão, sendo 

passado para o próximo corredor, dentro dos limites do funil 

dos Pcs.     

 

9.3.Cada atleta deverá estar de posse do número de peito que 

será a identidade do atleta na corrida, identificando sua 

equipe, durante a prova e apresentá-la ao fiscal do Pcs, quando 

for solicitado. Isto irá ocorrer sempre que for necessário.     

 

9.4.A Corrida de Revezamento terá um total de 7 Pcs sendo 8 

trechos, onde as equipes deverão percorrer trechos com 

distâncias variadas em que cada integrante da equipe deverá 
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correr pelo menos um trecho do percurso e deverá ocorrer a 

troca de atletas da equipe através da entrega do Chip de mão, 

de um atleta para outro atleta da mesma equipe, que será 

supervisionado pela organização dentro da zona de troca para 

3, 6 e 8 atletas.     

 

9.5.Todo corredor pode receber durante a corrida de 

revezamento água ou outro suprimento de sua equipe ou 

público, contanto que a pessoa que oferecer o apoio faça-o 

em pé e do lado de fora de qualquer veículo.     

 

9.6. Cada equipe (solo, trio, aberta, força livre) pode 

disponibilizar um apoio de bicicleta durante o percurso da 

prova. 

 

9.7.Uma Comissão Disciplinar composta por três membros da 

organização decidirá sobre qualquer situação e problemas 

ocorridos no dia da corrida de revezamento.     

 

9.8.Haverá postos de checagem ao longo do percurso, onde a 

organização considerar necessário o controle da passagem do 

atleta.     

 

9.9.A organização se reserva no direito de tomar decisões que 

dizem respeito à operacionalização do evento, inclusive de 

punir  com acréscimo no tempo final ou até mesmo com 

desclassificação da equipe.    

 

 

10.Penalidades    

Acréscimo de 15 minutos:      
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Deixar ou jogar lixo em local não apropriado, como em rua, 

estrada, calçada, mata e praia;   

 

-Números de identificação não visíveis;  

 

-Desrespeitar a arbitragem;      

 

-Entregar a identificação fora do local determinado pela 

organização;      

 

-Estacionar carro em local inadequado, - não obedecendo às 

recomendações dos fiscais, causando problema no trânsito de 

corredores ou de outros veículos.     

 

Acréscimo de 30 minutos:      

 

Veículo de apoio acompanhando o atleta que estiver 

correndo a menos de 20 metros;      

 

Oferecer hidratação ou alimentação através de um veículo a 

motor ou de bicicleta em movimento;  - comportamento 

antidesportivo.   

 

11. Desclassificação:    

 

Ser transportado por qualquer tipo de veículo.     

 

Atalhar o percurso.      

 

Cortar caminho.    
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Caso haja um erro de categoria e/ou troca de chip no 

momento da premiação a equipe será desclassificada e não 

mais reposicionada na categoria certa   

 

Caso o corredor estiver correndo e trocar o seu lugar com 

outro integrante da equipe durante o percurso, e não do ponto 

de troca (PC). 

 

12. Transporte de equipe    

 

12.1. Solo e Trio terão direito a 1 carro de apoio que deveram 

ser identificados com adesivos fornecidos pela organização 

em local visível, na frente do veículo.     

 

12.2.Sexteto e Octeto terão direito a 2 carros de apoio ou 1 

carro e uma moto com 2 capacetes que deveram ser 

identificados com adesivos fornecidos pela organização em 

local visível, na frente do veículo.     

 

12.3.Somente este veículo terá permissão de estacionar nas 

áreas próximas aos Postos de Troca.     

 

12.4.O motorista do veículo da equipe deverá obedecer ao 

Código Nacional de Trânsito, tais como mão preferencial, 

limite de velocidade, etc.     

 

12.5.Nas zonas de troca, o tráfego de corredores e pedestres 

é preferencial.     

 

12.6.Os atletas devem observar o percurso que será 

sinalizado através de placas, faixas e indicativos e fiscais que 

sinalizarão o trajeto correto.     
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12.7.Alimentação ou hidratação é responsabilidade da equipe 

durante o percurso.     

 

12.8.Todo corredor pode receber durante o percurso água ou 

outro suprimento de seus companheiros ou do público, 

contanto que esteja com os 2 pés no chão.     

 

12.9.É de responsabilidade da equipe o conhecimento do 

percurso que estará sinalizado pela organização através de 

fiscais, fita plásticas e placas de sinalização, mapa de 

percurso.     

 

12.10.Recomenda-se o uso de Praias, calçadas e 

acostamentos O transito não será interrompido no dia do 

evento devido à extensão do percurso, porém será controlado 

pelos órgãos de segurança nos cruzamentos ou locais mais 

perigosos, sendo de responsabilidade do atleta tomar o 

máximo de cuidado ao cruzar as ruas e avenidas e obedecer 

às leis de transito.     

 

12.11.A prova estará oficialmente encerrada as 16h30.     

 

13.Seguro   

 

13.1.Todo atleta inscrito na prova estará “segurado” a partir 

do momento da largada até o fim de sua participação na 

competição. A organização não se responsabiliza por qualquer 

problema que o atleta possa a ter antes ou depois da prova.     

 

13.2.A seguradora cobrira despesas médico – hospitalares até 

R$ 5.000,00 despesas acima deste valor serão de 
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responsabilidade do atleta. Em cumprimento as normas da 

Federação Paulista de Atletismo, será disponibilizado serviço 

de ambulância UTI para atendimento emergencial aos atletas 

e para remoção destes para hospitais da rede pública de 

saúde.     

 

13.3.O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir 

pela remoção ou transferência para hospitais da rede privada 

de saúde, eximindo a comissão organizadora de qualquer 

responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes 

desse atendimento médico.     

 

14.Divulgação   

 

14.1.O (a) atleta que se inscrever e/ou participar deste evento 
está, incondicionalmente, aceitando e concordando em ter 
sua imagem divulgada através de fotos, filmes, jornais, 
revistas, internet, televisão ou qualquer outro meio de 
comunicação, para usos informativo, promocional ou 
publicitário relativos à competição, sem acarretar nenhum 
ônus aos organizadores, e renunciando ao recebimento de 
qualquer renda que venha a ser auferida com tais direitos, aos 
patrocinadores ou meios de comunicação, em qualquer 
tempo/data.     

 

14.2.Todos os participantes do evento - atletas, staffs, 
organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de 
utilização de sua imagem para a empresa organizadora.     

 
14.3.Filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou 
vídeo relativos à prova/competição têm os direitos reservados 
aos organizadores.     
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Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação, ou interesse 
em destinar um profissional para a cobertura do evento, 
estará sujeita à autorização e aprovação pela empresa 
organizadora.  

 
O evento será realizado com chuva ou sol, podendo ser 
cancelado caso atestadas condições extremas, que possam 
colocar em risco a segurança dos participantes.    

 

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as 

necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este 

REGULAMENTO, total ou parcialmente as dúvidas ou omissões 

deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora 

de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.      

 


