
REGULAMENTO  
 

TRAIL MARATHON RIO DE JANEIRO 
 

HORÁRIO/PROGRAMAÇÃO:  

17/04 Entrega de Kit:  

10h00 às 20h00 – Local a definir pela organização. 
 
18/04 Entrega de Kit: 

10h00 às 19h00 – Entrega de kit. 
19h00 - Congresso Técnico (Local a definir e divulgar pela organização) 
 
19/04 Dia do evento:  

06h00 – Largada dos 27 e 42k  
06h30 – Largada dos 12k 
07h40 – Encerramento da Largada  
14h30 – Encerramento da Corrida (nenhum atleta poderá cruzar a linha de chegada)  
15h00 – Início da Cerimônia de Premiação  
 
 
 
1º- REGULAMENTO TÉCNICO 
 
1.1 - DA MODALIDADE: Trata-se de uma corrida de TRAIL RUN, onde os participantes deverão transitar 

por trilhas, campos, ruas, terrenos acidentados, obstáculos naturais, riachos e serão submetidos às 

condições próprias da modalidade. 
 
1.2 - DAS DISTÂNCIAS OFICIAIS:  12KM / 27KM / 42KM  
 
1.3 – DAS REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES (todos percursos) 
 
1.3.1. É responsabilidade do participante estar bem preparado para a prova. Isto é, gozar de boa saúde em geral. 
 
1.3.2. É obrigatório preencher a ficha médica/responsabilidade no ato da inscrição e entregá-la assinada à 

organização no momento da retirada de kit. 
 
1.3.3. A organização, através dos fiscais autorizados, reserva-se ao direito de interromper a participação dos 

atletas que considere que estão colocando em risco sua integridade física. Se não atender, será desclassificado e 

a responsabilidade de continuar é do próprio participante. 
 
1.3.4. A organização disponibilizará ambulâncias e médicos para assistência médica extra hospitalar a quem 

necessitar. O participante tem conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade deste 

tipo, portanto, deverá assumir e ser responsável de qualquer gasto relacionado a emergências médicas, salvo 

aqueles cobertos pelo seguro do participante. Caso seja necessário, para continuar com os primeiros socorros, 

serão transportados ao hospital mais próximo. É fundamental que cada participante complete a ficha de 

inscrição e coloque no campo observações os dados de seu plano de saúde e um telefone de emergência. 
 
1.3.5. O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras da competição, assim como as 

normas de circulação e as instruções dos responsáveis da prova. 
 



1.3.6. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que se realiza 

o evento. O não cumprimento desta regra, pode ser motivo de desclassificação podendo chegar a exclusão 

da competição. 
 
1.3.7. O participante que abandonar a competição está obrigado a devolver o chip, além de comunicar os 

fiscais de seu abandono. 
 
1.3.8. Estará disponível no site oficial os percursos da prova. Em caso do participante se perder por não observar 

a marcação ou indicações da organização, o mesmo será responsável de retomar o percurso. A organização não é 

responsável pela perda do atleta. 
 
1.3.9. O percurso poderá ser modificado antes ou inclusive durante o desenrolar da corrida por motivos de 

segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a organização demande. Caso a decisão seja tomada 

antes da largada os corredores serão notificados. Caso a decisão seja tomada durante a corrida, os 

participantes serão informados no posto de controle anterior a modificação. 
 
1.3.10. As imagens que se obtenham na corrida poderão ser utilizadas pela organização e pelas 

empresas patrocinadoras para fins de publicidade do evento e de seus produtos. 
 
1.3.11. Responsabilidades: Ao inscrever-se e assinar a ficha, o participante aceita o presente regulamento 

e declara: 

 

□  Estar fisicamente apto para a competição. 
 

□ Conhecer o nível de dificuldade da prova através de mapas e gráficos divulgados pela organização. 
 
□ Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona. 
 
□ Conhecer as dificuldades para realizar resgates em alguns pontos do percurso. 
 
□ Saber inclusive que haverá lugares que não existe acesso de veículos. 
 
□ Conhecer as características do terreno e os possíveis riscos de lesões como torções, luxação e fraturas. E que 

por razões de segurança, a organização priorizará emergências médicas, considerando-se casos que podem gerar 

risco de morte, podendo então demandar mais tempo as lesões mais simples. 
 
□ Eximir a Organização, a Prefeitura, os proprietários das terras por que passe a corrida e os patrocinadores de 

toda responsabilidade por acidentes pessoais; danos e perdas de objetos. 

 
2º - REGRAS PARTICULARES 
 
2.1- CATEGORIAS DE IDADES AMBOS OS SEXOS, 12KM / 27KM / 42KM 
 

NEW desde os 16 até os 29 anos 

OPEN desde os 30 até os 39 anos 

MASTER desde os 40 até os 49 anos 

SENIOR acima de 50 anos 

 

(Anos completados para o 19-04-2020) 
Aqueles corredores que não tenham cumprido 18 anos até data do evento, deverão apresentar no momento da 

retirada do kit: autorização dos pais para poder participar e uma cópia do cadastro assinada pelos pais. 
 

2.2- DA PREMIAÇÃO 12KM / 27KM / 42KM Os corredores deverão OBRIGATÓRIAMENTE estar presentes na 

cerimônia de premiação para receber o troféu e prêmio correspondente. Não serão entregues premiações para 

terceiros. 
 



PREMIAÇÃO AMBOS OS SEXOS 
 

• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO): 

Troféus para o 1º até o 5º lugar 

• CATEGORIAS: 
 

Troféus para o 1º até o 3º lugar 
 
 

2.3- FINISHER TODAS AS MODALIDADES. 
 

Medalha Finisher para todos aqueles que cruzem à linha de chegada. Só terão direito a medalha aqueles que 

tiverem concluído o percurso. 
 

2.4- CAMISETA OFICIAL DO EVENTO E NÚMERO DE PEITO DOS PARTICIPANTES 
 

A camisa oficial do evento não é de uso obrigatório. 
 

O número deverá estar visível na frente, não ter cortes, sem dobraduras. 
 
2.5- SANÇÕES 
a. Os participantes não podem ser acompanhados por bicicletas, motos ou qualquer outro tipo de veículo, 
podendo o corredor que infringir essa regra ser desclassificado. 
 

b. Não percorrer todo o percurso oficial, obtendo uma vantagem, poderá ser motivo, a avaliação do Diretor 

Técnico a saber: 
 

- Penalização será definido pelo Diretor Técnico. 
 

- Desclassificação se o Diretor Técnico considerar que a falta foi voluntária e o corredor obtiver vantagem. 
 

2.6– CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE” 
 

Para a classificação na competição, um sistema automático de cronometragem através de um chip Identificador 

que o corredor terá que levar durante toda a competição, do jeito que lhe será indicado. Computadores na 

largada e na chegada verão o código do chip. O “tempo oficial” de cada corredor, será considerado desde que a 

competição comece até o momento de cruzar a linha de chegada. Ao mesmo tempo, dará informação sobre o 

tempo. 
 

Deste modo, todos os corredores terão a possibilidade de conhecer seu tempo exato, sem importar em que 

posição estiver na largada. É importante mencionar que segundo o regulamento internacional da IAAF - Artigo 

240 – a classificação será baseada no “tempo oficial”. É preciso aclarar que, já que o sistema eletrônico usado 

para tomar os tempos tem uma porcentagem menor de erros, como resultado de uma colisão nas leituras, é 

possível que algumas leituras se percam. O uso do chip é OBRIGATÓRIO para todos os participantes. 
 

O chip será entregue no momento da entrega de kits: 
 

•. Não esqueça seu chip. 
 
•. Não o troque com outro corredor. 
 
•. Não o coloque num lugar diferente do indicado pela organização. 
 
•. Devolva-o quando a competição tiver acabado. 
 
 



SUGESTÕES GERAIS Ao receber o envelope com o chip, verifique que o número coincida com o número de 

corredor designado nas listas. CADA CORREDOR QUE CRUZAR A CHEGADA SEM SEU CHIP NÃO SERÁ REGISTRADO 

NOS RESULTADOS FINAIS. ESTA CLÁUSULA É INAPELÁVEL. 

 
 

2.7- CLIMA E CANCELAMENTO 
 
Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras contingências que coloquem em risco a 
integridade física dos participantes, poderá acontecer a postergação da prova ou a troca de seu percurso. Em 
ambos os casos não se reembolsará nem parcial nem integral as inscrições. Em caso de cancelamento da prova 
por motivos de força maior (morte, acidente, condições meteorológicas etc.), os organizadores estarão isentos de 
qualquer tipo de indenização que não seja a transferência do crédito da inscrição para a etapa seguinte.  
 

 

2.8- TEMPO DE CORTE DO PERCURSO 27KM, 42km. 
 
 
 

2.8.1- Os atletas terão o tempo limite de 06:00hs para completarem a prova 27KM, e 08:30hs para a prova 
42KM. 
 

2.8.2- PCS, no percurso. 
 

 O percurso de 42KM terá 7 Pcs com hidratação e alimentação variando de posto para posto, assim como 
divulgado no site da prova em ilustração. 

 O percurso de 27KM terá 4 Pcs com hidratação e alimentação variando de posto para posto, assim como 
divulgado no site da prova em ilustração. 

 O percurso de 12KM terá 1 Pcs com hidratação e alimentação, assim como divulgado no site da prova em 
ilustração. 

 

ÚNICO: Os pontos dos PCs podem ser alterados a critério da organização, sendo que será informado 

aos atletas. 
 

2.8.4 - Em caso de o atleta não atender a orientação do fiscal/staff, será desclassificado e a responsabilidade 

de continuar é do próprio participante. 
 

2.8.5 - Acessório OBRIGATÓRIO sistema de hidratação (camel-back ou garrafa) com no mínimo 500ml. O atleta 

que não estiver portando o equipamento, na checagem antes da largada não poderá fazê-lo, sendo notificado 

que estará automaticamente desclassificado. 
 

2.8.5 – O atleta que for flagrado sem o sistema de hidratação no percurso, será 

automaticamente desclassificado. 
 
 
 

3º - CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

3.1 - COMUNICAÇÃO: 
 

Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades a página www.deelite.com.br  
E página oficial da empresa DE ELITE no facebook e instagram. 

 

O participante deverá consultar periodicamente o site e a página a fim de estar por dentro das novidades 

e possíveis modificações no regulamento, e por fim, pré-listas de inscrições, inscritos e listas de espera. 
 

PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO 
 

Email: contato@deelite.com.br 
 
 

http://www.deelite.com.br/


 

3.2- SEGUROS: 
 

Os corredores estão segurados com uma apólice de acidentes pessoais cujas condições particulares contém: 
 

Cobertura: Morte Acidental e Invalidez 
 

Âmbito da cobertura: Somente durante a participação do evento, não cobre o risco de itinerário. Qualquer 

gasto superior ao mencionado é por conta do participante. 

 
3.3 - INSCRIÇÕES: 
 

As inscrições serão realizadas unicamente através da página de inscrição na web 

oficial. 
 

3.4- VALORES: 
 

 1º LOTE ATÉ DIA 31/12 2º LOTE ATÉ DIA 29/02 3º LOTE ATÉ DIA 31/03 

12KM R$ 170,00 R$ 190,00 R$ 210,00 

27KM R$ 230,00 R$ 250,00 R$ 270,00 

42KM R$ 310,00 R$ 330,00 R$ 350,00 

 

3.5 - POLITICA SOBRE DEVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
A inscrição não tem devolução por nenhum conceito. A inscrição é pessoal e intrasferível  
 
3.6 - ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÕES: 
 

Será publicado no site oficial. 
 

3.7 - RETIRADA DE KIT E CONGRESSO TÉCNICO: 
 

O kit de corredor somente será entregue ao titular e pessoalmente. 
 

No momento da retirada de kit os participantes deverão apresentar-se com documento de identidade e assinar o 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E FICHA MÉDICA, os quais são itens integrantes da apólice de seguro. 
 

Os locais e horários de retirada de kit e congresso técnico serão informados oportunamente.  
 
3.7.1 O kit poderá ser entregue a terceiros, desde que seja apresentado o TERMO DE RESPONSABILIDADE E 

FICHA MÉDICA, devidamente assinados pelo atleta titular da inscrição e reconhecido firma em cartório, e/ou 

juntado aos mesmos, cópia de documento com foto, cujas assinaturas devem ser iguais. 
 
 

3.8. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela organização da corrida de forma 

soberana, não cabendo recurso destas decisões. 

 

4 – DO PODER DO DIRETOR TÉCNICO: 

Qualquer decisão do Diretor Técnico da prova é soberana ao regulamento. 

 

 

 

 



 
 


