
 1 

  
  

  
  
 

REGULAMENTO 
 

 
PROVA 
 
1. A 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São Paulo será realizada no 

dia 18 de setembro de 2016. 
 
1.1. A largada da prova será às 07h, independentemente do clima, na Av. Pedro 
Álvares Cabral, próximo ao Obelisco do Ibirapuera, na Cidade de São Paulo – SP.  
 
1.2. O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da 
quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, 
tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de energia, 
caso fortuito e força maior. 
 
1.3. A prova será por equipe, em percurso de 4 (quatro) voltas de 10.548,75 metros 
cada, perfazendo o total de 42.195 metros, aferidos pela IAAF/AIMS. Veja detalhes 
do percurso no site www.corridaspaodeacucarnescau.com.br 
 

2. A 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São Paulo é composta por 3 
(três) modalidades (equipes de 2, 4 e 8 atletas) e 2 (duas) categorias (masculina e 
feminina). Cada equipe deverá cumprir a distância de 42.195 metros da maratona 
(percurso de quatro voltas de 10.548,75 metros), dividida de acordo com o número de 
participantes por equipe, em cada modalidade. Cada atleta inscrito deverá cumprir seu 
percurso, determinado para sua categoria, uma única vez. Serão desclassificadas as 
equipes que não observarem estas normas.  

 
 

3. Equipes mistas disputarão a prova na categoria masculina. 
 
4. A prova terá a duração máxima de 5 (cinco) horas. A equipe que não estiver dentro do 

tempo previsto, em qualquer trecho, será convidada a se retirar da prova. 
 

5. Cores das equipes e do carpete de troca do revezamento: 
Equipes de 2 atletas: azul  
Equipes de 4 atletas: verde  
Equipes de 8 atletas: amarelo  
 
5.1. Distâncias - 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São Paulo 
 

http://www.corridaspaodeacucarnescau.com/
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INSCRIÇÃO  
 
6. As inscrições serão exclusivamente online e poderão ser efetuadas a partir de 20 de 

abril até o dia 23 de agosto de 2016 no site: 
www.corridaspaodeacucarnescau.com.br. 

 
Obs: O valor das inscrições varia de acordo com o item 7. 
 
6.1. 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 de 
acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste 
regulamento. Para realizar sua inscrição, o participante deverá fornecer os dados 
solicitados, necessários para sua identificação, sendo que tais dados poderão ser 
utilizados pelo Grupo Pão de Açúcar para utilizações diversas (Ex: mala direta, e-
mail marketing entre outros). 

 
6.2. A inscrição na 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São Paulo 
é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, 
em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra 
pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, 
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora 
da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova. 
 
Exceção: Para alterações efetuadas no site até 01 de setembro de 2016.  

 
7. As inscrições terão os seguintes valores: 

 
Valor da Inscrição: R$ 130,00 (cento e trinta reais) cada participante. 
 
Aproveite o desconto dos lotes, antecipando a inscrição: 
 
• De 20/04/2016 a 30/04/2016 = R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada participante 
• De 01/05/2016 a 31/05/2016 = R$ 90,00 (noventa reais) cada participante 
• De 01/06/2016 a 28/06/2016 = R$ 100,00 (cem reais) cada participante 
• De 29/06/2016 a 26/07/2016 = R$ 110,00 (cento e dez reais) cada participante 
• De 27/07/2016 a 23/08/2016 = R$ 130,00 (cento e trinta reais) cada participante 

 
Importante: Conforme estabelece o estatuto do idoso, será concedido um desconto 
de 50% no valor cheio da inscrição (R$ 130,00), aos participantes com 60 anos ou 
mais (ficando o valor da inscrição R$ 65,00). 

Troca da equipe de 8 atletas Troca da equipe de 4 atletas Troca da equipe de 2 atletas
Atleta 1 = 6.396,63 m Atleta 1 = 11.264,00 m Atleta 1 = 22.637,75
Atleta 2 = 5.274,38 m Atleta 2 = 10.548,75 m Atleta 2 = 19.557,25
Atleta 3 = 5.274,38 m Atleta 3 = 10.548,75 m
Atleta 4 = 5.274,38 m Atleta 4 = 9.833,50 m
Atleta 5 = 5.274,38 m
Atleta 6 = 5.274,38 m
Atleta 7 = 5.274,38 m
Atleta 8 = 4.152,12 m

http://www.corridaspaodeacucarnescau.com/
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Neste caso o kit de participação será entregue exclusivamente ao participante 
inscrito mediante a apresentação de documento de identificação com foto, não serão 
entregues kits de idosos para terceiros. 
 

 
Atendimento ao Participante: maratonaderevezamento@ccm.com.br 
 
Observações: As inscrições serão limitadas a 35.000 (trinta e cinco mil) participantes 
e 5.100 (cinco mil e cem) equipes, respeitando os seguintes limites: 
 

• 300 (trezentas) equipes de 2 (dois) atletas = 600 (seiscentos) participantes 
• 1.000 (mil) equipes de 4 (quatro) atletas = 4.000 (quatro mil) participantes 
• 3.800 (três mil e oitocentas) equipes de 8 (oito) atletas = 30.400 (trinta mil e 

quatrocentos) participantes 
 
8. Importante ─ As inscrições da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de 

São Paulo poderão ser encerradas antes do prazo previsto (18/08/2016), sem aviso 
prévio, caso o limite de 35.000 (trinta e cinco mil) participantes seja alcançado.  

 
8.1. A Organização também poderá, a qualquer momento e com aviso prévio, 
suspender ou prorrogar prazos, assim como aumentar ou diminuir o limite de 
inscrições, em função de necessidades diversas, disponibilidade técnica e/ou 
questões estruturais. 

 
9. Caso o participante desista da prova, o valor da inscrição não será devolvido. 

 
10. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas, no ato 

da inscrição. No caso de fraude comprovada, o(a) atleta participante será 
desclassificado(a) da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 
documental. 

 
 
    PREMIAÇÃO 
 
 
11.  Todos os atletas cujas equipes completarem a Maratona, concluindo o percurso total 

de 42.195 metros, independentemente de sua classificação e desde que não seja 
observada nenhuma irregularidade, receberão uma medalha de participação. 

 
11.1. As 3 (três) primeiras colocações de cada modalidade e categoria (equipes de 2, 4 
e 8 atletas, masculino e feminino), serão definidas por ordem de chegada. 
 
11.2. Cada equipe vencedora, identificada na forma dos itens 11 e 11.1 deste    
Regulamento, receberá um vale-compras no valor especificado abaixo, de acordo com a    
classificação da equipe, para ser utilizado em qualquer loja da rede Grupo Pão de    
Açúcar (Extra (super, hiper e minimercado), Pão de Açúcar (supermercado e minuto),     
Assaí, Ponto Frio, Casas Bahia e e-commerce – pontofrio.com.br, casasbahia.com.br e    
extra.com.br), no prazo de 12 (doze) meses a contar do recebimento do vale-compras    
pela equipe. Os prêmios para as equipes serão entregues mediante a assinatura, de    
todos os integrantes de cada equipe, do Recibo de Entrega de Prêmios e consequente    
quitação geral e ampla do direito de reclamá-lo. 

 

mailto:maratonaderevezamento@ccm.com.br
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11.3. O valor total de vales-compras a ser distribuído como prêmio e prêmio extra é de 
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

 
11.4. Distribuição da premiação, em vales-compra: 

  
Equipe 2 atletas 4 atletas 8 atletas 

1o Lugar  
Masculino e 

Feminino 

R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) para a 

Dupla. 

R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) 
para o Quarteto. 

R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) para o 

Octeto. 
2 o Lugar  

Masculino e 
Feminino 

R$ 1.000,00 (hum 
mil reais) para a 

Dupla. 

R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) para o 

Quarteto. 

R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) 

para o Octeto. 
3 o Lugar  

Masculino e 
Feminino 

R$ 500,00 
(quinhentos reais) 

para a Dupla. 

R$ 1.000,00 (hum 
mil reais) para o 

Quarteto. 

R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) para o 

Octeto. 
 
 

11.5. Prêmio Extra: 
A primeira equipe que cruzar a linha de chegada receberá o Prêmio Extra de 
R$1.000,00 (hum mil reais), em vale-compras para ser utilizado em qualquer loja da 
rede do Grupo Pão de Açúcar, no prazo de 12 (doze) meses a contar do recebimento 
do vale-compras pela equipe.  
 

 
12.  As 3 (três) primeiras equipes colocadas de cada modalidade e categoria (equipes de 

2, 4 e 8 atletas, masculino e feminino), receberão, ainda, troféus diferenciados, sendo 
1 (hum) troféu por equipe. A premiação será efetuada no pódio do evento. 

 
 

13.  Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento, 
www.corridaspaodeacucarnescau.com.br, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após 
o término da corrida. Serão considerados e divulgados os resultados por equipe e de 
cada atleta individualmente.  

 
 
KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM 

 
14.  A entrega dos Kits de Corrida ocorrerá nos seguintes dias e horários:  

• Dias 15 e 16 de setembro, das 10h às 21h.  
• Dia 17 de setembro, das 9h às 17h. 

 
14.1. Importante: 
Os atletas deverão retirar seus Kits de Corrida em local a ser divulgado no site 
oficial do evento www.corridaspaodeacucarnescau.com.br, a partir de 
01/09/2016. 

 
15.  Os Kits de Corrida deverão ser retirados pelo atleta inscrito mediante apresentação do 

documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e 
documento oficial com foto. Os Kits de Corrida somente poderão ser retirados por 
terceiros mediante a apresentação do protocolo de inscrição do atleta, do recibo de 
pagamento e do documento oficial com foto do atleta inscrito.  
 

http://www.corridaspaodeacucarnescau.com/
http://www.corridaspaodeacucarnescau.com/
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15.1. O atleta que não retirar o seu Kit de Corrida na data e horário estipulado pela 
organização perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida no dia do 
evento e nem após o evento. 

 
Atenção: 
É obrigatória a apresentação do recibo de inscrição*  na retirada de kit.  
 
Como Obtê-lo? Siga os passos a seguir:  
1 - Entre no site www.ticketagora.com.br 
2 - Efetue seu login no canto superior direito. (Caso tenha se esquecido, selecione 
"Esqueceu sua senha?"). 
3 - Selecione "Pedidos Ativos". 
4 - Localize o Pedido referente à 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento 
de São Paulo. 
5 - Verifique se o status está como “Confirmado” e clique no botão azul em 
"Detalhes". 
6 - Selecione a opção "Visualizar Comprovante" imprima e apresente o documento 
para a retirada de seu kit. 

 
* Esse recibo é a única forma válida para retirada do kit. 

 
15.2. No ato da retirada, o atleta que for retirar os Kits de Corrida dos demais 
integrantes da sua equipe responsabilizar-se-á por sua equipe perante a 
Organização da prova. 
 
Atenção: O responsável pela retirada dos kits deverá retirar TODOS os kits da 
equipe, sendo impossível a retirada incompleta. 
 
15.3. O atleta responsável pela retirada do Kit de Corrida deverá conferir os dados 
de todos os participantes. 

 
16.  O Kit de Corrida é composto por 1 (uma) camiseta, 1 (um) número de peito, 1 (um)   

manual do atleta,  4 (quatro) alfinetes, 1 (um) chip de cronometragem descartável e 
materiais de divulgação dos patrocinadores do evento. Cada participante receberá 
01 (um) kit completo. 

 
16.1. Importante 
 Serão produzidas camisetas Baby Look M (Edição com quantidade Limitada) e 
Unissex Tamanho P, M, G e GG e a Organização da prova seguirá as 
informações fornecidas no cadastro de inscrição para a montagem dos Kits de 
Corrida. 
§Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeita a alteração, de acordo 
com a disponibilidade. 
O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha 
camiseta em tamanho que lhe sirva.  
O(a) atleta está autorizado a correr com sua própria camiseta.  
 
 
16.2. Com o Kit de Corrida, cada equipe receberá: 01 (uma) munhequeira de 
revezamento que deverá ser utilizada no pulso direito do primeiro atleta da equipe, 
que deverá passar ao segundo atleta de sua equipe na área de transição após 

http://www.ticketagora.com.br/
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completar o seu trecho da corrida, e assim por diante, conforme a modalidade de 2, 
4 ou 8 atletas. 
 
16.3. O responsável pela equipe deverá conferir a ordem dos números de peito, 
com a ordem de entrada dos atletas, no revezamento.  
 
16.4. A munhequeira é o instrumento que determina o revezamento. Assim, cada 
atleta que completar o seu percurso deverá passar a munhequeira ao próximo 
participante de sua equipe.  
 
16.5. Caso seja observada a falta de munhequeira em um atleta, a equipe será 
desclassificada. O mesmo ocorrerá caso o chip de cronometragem não esteja 
visível no pé direito ou o atleta esteja portando mais de um chip de 
cronometragem. 

 
17. O uso do chip de cronometragem é obrigatório, acarretando na desclassificação    
do(a) atleta caso a ausência do chip seja observada por algum fiscal. 

  
17.1. O tempo de todos os corredores que participarem da prova será 
cronometrado e informado posteriormente, observadas as normas previstas neste 
regulamento. 
 
17.2. Os chips de cronometragem são descartáveis, não havendo necessidade de 
sua devolução no pós-prova. 
Para evitar inutilização do chip de cronometragem, é recomendado não deixá-lo 
próximo a aparelhos celulares, televisão e/ou computadores, não dobrá-lo, 
amassá-lo e/ou rasurá-lo.  
 
17.3. O atleta que não utilizar o chip corretamente, conforme instruções contidas no 
Manual do Atleta, para registro de seu tempo nos pórticos de controle, não terá seu 
tempo registrado e não terá a informação de tempos parciais e/ou totais no site da 
prova, o que determinará a desclassificação da equipe. 

 
18. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do Kit de Corrida. 

 
19.  A entrega das medalhas às equipes está condicionada à entrega da tarja destacável 

que estará junto ao número de peito do último atleta da equipe.  
 
 
  PARTICIPAÇÃO 
 
20. A idade mínima de participação, na 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento 

de São Paulo, é de 14 (quatorze) anos para equipe de 8 atletas,  16 (dezesseis) 
anos para equipe de 4 atletas e 18 (dezoito) anos para equipe de 2 atletas. 

 
Obs 1: Atletas de 14 anos (completados até o dia do evento) devem 
obrigatoriamente correr na última posição do revezamento de 8 atletas. 
 
Obs 2: Atletas de 16 anos (completados até o dia do evento) devem 
obrigatoriamente correr na última posição do revezamento de 4 atletas. 
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Obs 3: Os Atletas de 14 anos de idade (completados até o dia do evento) somente 
poderão participar de percurso até 5 km e atletas de 16 anos de idade completados 
até o dia do evento só poderão participar de percurso até 10 km. 
 
Essas obrigatoriedades devem-se ao cumprimento das Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Atletismo, que determina a idade mínima e as 
distâncias para atletas participarem de corridas de rua. 

 
20.1. O atleta menor de 18 (dezoito) anos deverá obrigatoriamente apresentar 
autorização por escrito com firma reconhecida dos pais ou responsáveis legais 
para realizar sua inscrição. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de 
um documento de Identidade que será retido pela Comissão Organizadora no ato 
da retirada do kit. 
 
20.2. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição é a 
que o atleta terá até o dia do evento. 

 
21. O uso do número de peito, munhequeira e chip de cronometragem é 

obrigatório. 
 

a) A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado 
visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da 
prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem 
esta exigência. Qualquer alteração no número de peito implicará na 
desclassificação da equipe. 
 
b) As munhequeiras deverão estar visíveis no pulso direito de todos os atletas. 
 
c) O chip de cronometragem descartável deverá estar posicionado no tênis do 
pé direito, na forma correta conforme orientação específica no Manual do Atleta.  

 
22. Os atletas deverão se apresentar no local de suas largadas com, pelo menos, 

meia hora de antecedência. Os atletas que iniciarem a prova de revezamento 
deverão se apresentar no local de largada, em frente ao Obelisco do Ibirapuera, 
com seu número de peito, a munhequeira no pulso direito e o chip de 
cronometragem fixado no tênis do pé direito, conforme instrução no Manual do 
Atleta. 

 
23. O revezamento dos atletas será realizado nos locais previamente determinados 

pela Organização da prova, detalhados no Manual do Atleta, que faz parte do Kit 
de Corrida. 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
24. Ao se inscrever na 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 

Paulo, o atleta se responsabiliza por seus dados fornecidos e aceita totalmente 
o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo 
conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da 
corrida, isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores da Corrida 
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta 
CORRIDA. 
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24.1. Todos(as) os(as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa 
avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se 
responsabilizará pela saúde dos(as) atletas. Por segurança, recomenda-se aos 
atletas a realização de rigorosa avaliação médica para a participação na 24ª 
Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São Paulo. 
 
24.2. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando 
sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não 
continuar ao longo da competição. 

 
25. Ao se inscrever na 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem ao Grupo Pão 
de Açúcar e seus patrocinadores, inclusive, direito de arena, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de imagem 
(foto, vídeo e TV, entre outros meios) ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou 
divulgação, como peças promocionais, Internet e outras mídias, de qualquer 
natureza e a qualquer tempo.  
 

25.1. 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 e para o Grupo Pão de Açúcar, em caráter definitivo, a título 
gratuito e por prazo indeterminado. Os participantes estão cientes de que, por 
ser total a cessão de direitos aqui referida, a empresa organizadora e o Grupo 
Pão de Açúcar ficam autorizados a executar livremente montagens com as 
imagens ora cedidas, não havendo limite de reprodução do material, 
responsabilizando-se pela correta utilização das obras ao final da produção. 

 
26. Em conformidade com os direitos do consumidor, o participante autoriza o 
envio de mala direta e mensagem eletrônica, por Internet, telefone e celular, bem 
como a utilização de seus dados cadastrais pelo Grupo Pão de Açúcar e 
Organização da prova, em suas próximas ações de marketing. 
 
27. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água. 
 
28. Serão disponibilizados aos participantes banheiros químicos masculinos e 
femininos nos locais de largada e chegada da prova e ao longo do percurso. 
 
29. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviços de assistência médica e 
segurança em todo o percurso da prova, garantidos pelos órgãos competentes. 
Serão colocados à disposição dos participantes sanitário, vestiário e guarda-
volumes, na área de largada/chegada da Maratona. 
 
30. A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo não tem responsabilidade quanto ao atendimento médico que se fizer 
necessário. No entanto, para atendimento emergencial aos atletas, será 
disponibilizado serviço de ambulância para remoção. O atendimento médico, 
propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será realizado pela 
Rede Pública. 
 
31. O atleta ou acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de 
atendimento médico, eximindo, assim, a Organização da 24ª Maratona Pão de 
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Açúcar de Revezamento de São Paulo de qualquer responsabilidade quanto à 
remoção/transferência e atendimento médico. 
 
32. A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo não se responsabilizará por qualquer objeto e/ou equipamento deixado no 
guarda-volumes, assim como extravios de materiais ou prejuízos que os atletas 
venham a sofrer durante a participação na prova. 
 
33. A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores, não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos atletas inscritos a terceiros 
e/ou outros participantes, que serão de única e exclusiva responsabilidade dos 
mesmos. 
 
34. Somente será permitido o acesso aos locais da prova pelos caminhos 
devidamente sinalizados. É expressamente proibido pular as grades de proteção 
que determinam as áreas de circulação do evento esportivo. 
 
35. A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo reserva-se o direito de incluir, a qualquer momento, atletas e/ou equipes 
especialmente convidadas, com prioridade na largada. 
 
36. Haverá espaço especial, na linha de largada, para uso da Organização da 
prova aos seus convidados. 
 
37. Não será permitida a utilização de qualquer meio auxiliar durante a prova para 
se alcançar qualquer tipo de vantagem. 
 
38. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos 
não-sinalizados. Por isso é expressamente proibido pular grades que delimitam 
estas áreas, com a finalidade de acessar a pista ou outros setores, em qualquer 
momento da prova.  
 
39. Cada atleta inscrito deverá cumprir seu percurso, determinado para sua 
categoria, uma única vez. 
 
40. A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo e os órgãos que regem a modalidade no País (CBAt e FPA), reservam-se ao 
direito de realizar, ou não, o exame antidoping em atletas vencedores da prova, em 
cada categoria e modalidade. 
 
41. A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo poderá alterar este Regulamento, total ou parcialmente, sem aviso prévio. 
 
42. A 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São Paulo poderá ser 
cancelada caso haja condições adversas de tempo ou outras que coloquem em 
risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores. Em caso de 
cancelamento não haverá devolução do valor da inscrição. 
 
43. A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão 
Organizadora, sendo comunicada aos inscritos está decisão pelo do site oficial da 
corrida. 
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43.1 Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova 
data, aqueles que não puderem participar na nova data marcada poderão 
solicitar o reembolso do valor da inscrição. 

 
44. O esclarecimento de dúvidas e/ou informações técnicas deverá ser solicitado 
pelo e-mail: maratonaderevezamento@ccm.com.br. 
 
45. As dúvidas e/ou omissões deste Regulamento ou no decorrer da prova serão 
dirimidas pela Comissão Organizadora da 24ª Maratona Pão de Açúcar de 
Revezamento de São Paulo e/ou Organizadores/Realizadores, de forma 
soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso. 
 
46. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento 
de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens 
supracitados e acata todas as decisões da organização. 
 
47.  A Organização da 24ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de São 
Paulo poderá alterar este Regulamento, total ou parcialmente, sem aviso prévio. 
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