
REGULAMENTO 

O Desafio das Praias é um circuito de corrida praiana com 3 etapas envolvendo 

corridas à beira mar, onde atletas concorrerão ao título de Rei e Rainha das Praias no final 

das 3 (três) etapas. 

DATA: 

 Primeira Etapa: Litoral Urbano – Dia 13 de abril de 2019; 

 

 Segunda Etapa: Litoral Norte – Dia 10 de Agosto de 2019; 

 

 Terceira Etapa:  Litoral Sul – Dia 08 de Dezembro de 2019. 

HORÁRIOS E LOCAL: 

ETAPA LITORAL URBANO:  

Modalidade Sol 10Km – Largada na Via Costeira às 7:00h da manhã retornando para a 

mesma. 

Modalidade Mar 5 Km – Largada na Via Costeira às 7:00 da manhã retornando para a 

mesma. 

ETAPA LITORAL NORTE 

Modalidade Sol 10 Km – Largada na Praia de Jacumã às 7:00h da manhã retornando para 

a mesma. 

Modalidade Mar 5 Km – Largada na Praia de Jacumã às 7:00h da manhã retornando para 

a mesma. 

ETAPA LITORAL SUL 

Modalidade Sol 10 Km – Largada na Praia de Pirangi às 7:30 da manhã retornando para a 

mesma. 

Modalidade Mar 5 Km - Largada na Praia de Pirangi às 7:30 da manhã retornando para a 

mesma. 

1. REGRAS GERAIS DO EVENTO  

A. Regulamento – Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao 

solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento. Os inscritos na competição estão 

automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim como todas as 

regras descritas e estipuladas.  

B. Hidratação – Para todos os atletas INSCRITOS em todas as etapas e modalidades. 



C. Percurso – O competidor não poderá fazer uso de atalhos, qualquer desvio, burlando o 

percurso, o mesmo será desclassificado. 

D. Cronometragem - A cronometragem será realizada por uma equipe competente em tempos 

líquidos e brutos, mas apenas o tempo liquido será considerado pra sua colocação no final da 

prova.  

Tempo liquido:  esse é o cronometrado pelo chip, desde o momento que o corredor passa pelo tapete 

localizado na largada, até o momento que cruza a linha de chegada. É exatamente o tempo que o atleta 

levou para completar o percurso. Se esse número não bate com o do seu relógio, provavelmente você 

disparou o seu cronômetro com atraso ou adiantado, pois o chip é a forma mais precisa de marcar o 

tempo de um corredor. 

Tempo bruto: marca com quanto tempo de prova o atleta completou o percurso, ou seja, desde a hora 

que soa a sirene de largada, esse tempo já está valendo. Como, geralmente, os corredores amadores 

demoram alguns segundos, ou até minutos, para passar pela largada, esse não é o seu tempo real. 

E. Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela 

organização da prova, mediante apresentação de documento de identificação com foto. Ao 

receber o kit, o atleta deverá conferir o conteúdo. Caso o atleta necessite que seu kit seja 

retirado por terceiros, é necessário que a terceira pessoa esteja de posse do documento de 

identificação do atleta que irá participar da prova. 

CONTEÚDO DO KIT 

 Medalha de Participação para os inscritos; 

 Camisa para os 300 inscritos. 

 

F. Termo de responsabilidade – Todo atleta é obrigado a apresentar na entrega de kit o 

termo de responsabilidade devidamente assinado. A organização não responsabilizará por 

qualquer eventualidade. O termo também estará disponível no momento da entrega do kit 

para o atleta assinar. 

G. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela 

organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os direitos 

de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos. 

H. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas 

consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, 

materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, bem como quaisquer dos 

patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da responsabilidade.  

I. Alterações - A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer 

momento sem aviso prévio. 

SUGESTÃO DE PROTEÇÃO E UM BOM RENDIMENTO PARA O DESAFIO DAS PRAIAS: 

 Proteção Solar (protetor solar, camisa UV ou manguito, óculos escuros, boné ou 

viseira). 

 Calçado apropriado para corridas na areia. 

 

 É de grande importância e proibido que o atleta corra ou caminhe descalço na 

corrida. 



 

2. SINALIZAÇÃO DE PERCURSO 

A organização da prova realiza a marcação do percurso com três itens:  

 Cones sinalizadores;  

 Bandeirolas;  

 Placas. 

A. Os atletas devem estar sempre atentos a esses itens durante a prova, pois devido a 

vandalismo ou força da natureza, eventualmente alguns desses itens podem estar fora de 

lugar, caídos no chão, ou ter sido removidos, porém, sempre haverá mais de um item para 

que o atleta possa se orientar.  

B. Ao atleta não cabe nenhum tipo de recurso ou protesto por ter errado o percurso. 

6. INFORMAÇÕES DAS MODALIDADES  

A. Nenhum atleta poderá mudar a modalidade e/ou distância da sua prova. 

B. O número do atleta deve ser usado da seguinte forma: A frente do corpo, 

preferencialmente, na altura do peito. Em caso de perda do número, o atleta será 

desclassificado e sem o conhecimento do tempo final da prova. 

7. RANKING  

A. A cada etapa que o atleta participar, o mesmo ganhará pontos de acordo com sua 

colocação e ao final do circuito, concorrerá ao título de REI E RAINHA DAS PRAIAS, mais 

troféu e premiação extra. 

B. Para poder concorrer ao ranking, obrigatoriamente o atleta deverá participar ao menos 

de duas etapas. 

C. Apenas o 1º lugar do ranking na sua respectiva modalidade, receberá o título do Rei e 

Rainha das Praias. 

D. Para somar pontos o atleta deverá estar entre os 10 primeiros de sua prova, caso o 

atleta não fique entre os 10 ou desista durante a competição, a pontuação será considerada 

0 (zero), mas o atleta NÃO é eliminado do ranking.  

E. Cada prova terá seu ranking separado, sendo assim, o atleta da MODALIDADE SOL, 

não concorre com o atleta da MODALIDADE MAR e assim respectivamente.  

F. O atleta que mudar de modalidade no decorrer do circuito, terá sua pontuação zerada e 

será aberta uma nova contagem de pontos. 

TABELA DE PONTOS 

 1ª ETAPA 1ª ETAPA 1ª ETAPA 

 

1º LUGAR 10 10 10 

2º LUGAR 9 9 9 

3º LUGAR 7,5 7,5 7,5 

4º LUGAR 6,5 6,5 6,5 



5º LUGAR 5,5 5,5 5,5 

6º LUGAR 5 5 5 

7º LUGAR 4,5 4,5 4,5 

8º LUGAR 4 4 4 

9º LUGAR 3,5 3,5 3,5 

10º LUGAR 3 3 3 

*A tabela é válida para as duas modalidades. 

 

8. PREMIAÇÃO 

A. Os cinco primeiros colocados geral, no masculino e no feminino, em ambas 

modadlidades saem automaticamente da categoria de idade (FAIXA ETARIA) e são 

denominados “ELITE” e serão premiados como tal, da seguinte forma:  

 

1º LUGAR Troféu Troféu 

2º LUGAR Troféu Troféu 

3º LUGAR Troféu Troféu 

4º LUGAR Troféu Troféu 

5º LUGAR Troféu Troféu 

 
B. Haverá subdivisão por faixas etárias nas duas modalidades da seguinte forma:  

 

 Até 29 anos  

 30 a 39 anos  

 40 a 49 anos  

 50 a 59 anos  

 De 60 anos a + 

 *Os três primeiros atletas que chegar em primeiro lugar na sua respectiva faixa 

masculino ou feminino receberão um troféu da sua faixa. 

C. PREMIAÇÃO REI E RAINHA DAS PRAIAS 

SOL 10KM  – MASCULINO TROFÉU + R$500,00 

SOL 10KM  – FEMININO TROFÉU + R$500,00 

MAR 5KM   – MASCULINO TROFÉU + R$500,00 

MAR 5KM   – FEMININO TROFÉU + R$500,00 
* A premiação do Rei e Rainha das Praias será entregue na última etapa do circuito. 

D. Todos os atletas que completarem a prova recebem medalha de conclusão. 

E. Todos os atletas que completar e participar das três etapas ganharam uma medalha 

extra. 

Os mesmos devem estar inscritos na última etapa até a data de: 11 de outubro de 2019. 

 

9. RESULTADO DA PROVA 



A. Assim que a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada modalidades 

e categorias, os mesmos serão anunciados e apresentados em no máximo 24h. 

B. CRITÉRIO DE DESEMPATE  

Em caso de empate de pontos ao final do circuito, os critérios adotados seguem a 

seguinte ordem, sendo a sequência das ações usadas apenas caso exista necessidade:  

 Valerá a menor somatória de tempos nas 3 etapas participada;  

 O atleta mais velho, prevalecerá sobre o atleta mais novo.  

10. PAGAMENTO E INSCRIÇÕES  

A. As inscrições serão feitas pelo site www.ticketagora.com.br 

B. A quantidade de inscritos será estimada em 300 participantes, podendo haver alterações 

a critério da organização. 

C. A taxa de inscrição por atleta será da seguinte forma: 

1º LOTE  ATÉ 30/09                         R$   90,00 

2º LOTE  ATÉ 31/10 R$ 100,00 

3º LOTE  ATÉ 06/12 R$ 110,00 
*A quantidade de atletas para o último lote e valores ficarão critério da organização.                                         

D. Prazos para confirmação de pagamento:  

- Pagamentos via boleto bancário tem o prazo de até 5 dias após o pagamento para serem 

compensados no sistema.  

- Pagamentos via cartão de crédito são aprovados em 5 minutos.  

E. Os pagamentos feitos com boleto após do vencimento não serão reconhecidos. 

ORGANIZAÇÃO: 

WSPORTS. 

DIRETOR DA PROVA: WILLAME 

(84)99175-7175  

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
       
       
       
       
 
 


