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A PROVA 
 

• A Prova ULTRAMARATONA TRAIL RUN CS, será realizada no dia 12 de junho de 2021, 
com largada na cidade de São Pedro/SP e chegada na cidade de Brotas/SP com 
distância de 62 km, sendo disputada nas categorias solo, dupla, quarteto e sexteto 
regularmente inscritos, em qualquer condição climática. 

 

• A idade mínima para a participação na prova é de 18 anos. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 

➢ Dia 10 de junho (quinta-feira): 
 

- Entrega de kits: 13h00 as 18h00 
- Local: Será divulgado nos materiais de divulgação 
 
➢ Dia 11 junho (sexta-feira): 

 
  - Entrega de kits: 15h00 as 20h00  
  - Local: Será divulgado nos materiais de divulgação 

 
➢ Dia 12 de junho (sábado):  

 
Entrega de kits apenas programada (local da largada): 5h00 ás 5h45 
Concentração dos atletas: 5h00 ás 6h00 
Largada: 6h30 
 
 

INSCRIÇÃO 
 

• Não haverá reembolso de inscrição, por parte da ORGANIZAÇÃO, às equipes e/ou 
atletas que participarem ou não do evento, por qualquer que seja o motivo. 

 

• As inscrições e informações serão feitas online pelo site: www.chelso.com.br 
 

• As inscrições também podem ser feitas na loja RUN FOR, avenida Jane Conceição, 814  

Paulista – Piracicaba – SP 

 

• A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de 
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 
 

Valores 

  Solo Dupla Quarteto Sexteto 

VALORES DAS 
INSCRIÇÕES 

R$199,90 R$399,90 
R$ 799,90 R$1199,90 

 

http://www.chelso.com.br/
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Nota: A organização se reserva o direito de definir lotes promocionais. Os descontos não são 

cumulativos. 

 
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO SOLO 
 

• O circuito terá a distância de 62 Km, que o atleta deverá completar passando pelos 5 
Postos de Troca que terão no percurso.  

 

• O atleta receberá 1 (um) número de peito, 1 (uma) camiseta alusiva ao evento, brindes 
e 1 (um) CHIP. 

 

• Na hora da retirada do CHIP, o responsável deverá conferir o número de peito. 
 

• O atleta será responsável pelo CHIP após a retirada do mesmo, sendo que o 
armazenamento e o transporte do CHIP serão por sua conta. 

 

• Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada e verificação do CHIP. 
 

• Para ingressar na área da LARGADA, o atleta deverá, obrigatoriamente, portar o CHIP e 
o número de peito. 

 

• Haverá diferenciação de cor de números de participação entre corredores solo e 
equipes. 

 

• Ao se inscrever na categoria solo o atleta não poderá competir em outras categorias. 
 

• A Organização recomenda que o atleta solo seja acompanhado por uma bicicleta, que 
será de sua responsabilidade. 

 
 

 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO REVEZAMENTO 
 

• As equipes poderão ser compostas por 2 (dois), 4 (quatro) ou 6 (seis) atletas. 
 

• O circuito terá a distância de 62 KMs, sendo que todas as equipes devem passar por 
todos os Postos de Troca. 

 

• As equipes compostas por seis atletas receberão um conjunto contendo 6 (seis) 
números de peito, 6 (seis) camisetas alusivas ao evento, brindes e 1 (um) CHIP, as 
equipes compostas por quatro atletas receberão um conjunto contendo 4 (quatro) 
números de peito, 4 (quatro) camisetas alusivas ao evento, brindes e 1 (um) CHIP e as 
equipes compostas por dois atletas, receberão um conjunto contendo 2 (dois) 
números de peito, 2 (duas) camisetas, brindes e 1 (um) CHIP. 

 

• A equipe poderá livremente escolher qual participante correrá uma determinada parte 
do percurso, desde que esse atleta complete o espaço de um Posto de Troca a outro. 
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• Todos os participantes da equipe deverá percorrer pelo menos um trecho do percurso 
(de um Posto de Troca a outro). 

 

• A retirada do kit deverá ser feita pelo responsável pela equipe em local a ser definido e 
informado nos materiais de divulgação do evento, o qual deverá assinar os termos de 
responsabilidade de todos os integrantes da equipe. Somente 1 integrante retira os 
kits de toda a equipe. 

 

• Na hora da retirada do CHIP, o responsável deverá conferir os números de peito com a 
ordem de entrada dos atletas no revezamento. 
 

• Os atletas serão responsáveis pelo CHIP após a retirada do mesmo, sendo que o 
armazenamento e o transporte do CHIP será por sua conta da equipe. 

 

• Haverá diferenciação de cor de números de participação por tipo de equipe 2 / 4 / 6. 
 

• O CHIP deverá ser passado para o segundo atleta, e assim sucessivamente, até o 
último que completar a Prova. 

 

• O revezamento dos atletas deverá ser feito obrigatoriamente nos locais determinados 
pela ORGANIZAÇÃO.  
 

 
REGRAS GERAIS 
 

• Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade pelos 
dados fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume 
as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do 
EVENTO. 

 

• Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE autoriza gratuitamente o ORGANIZADOR 
a utilizar sua imagem, inclusive direito de arena, 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. 

 

• Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os 
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, 
para que a qualquer tempo enviem, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer 
outro fornecido), informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo de 
correspondência. 

 

• Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e intransferível, 
não havendo a possibilidade de transferência desta inscrição para outro 
PARTICIPANTE, assim como não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem 
como por seus PATROCINADORES e APOIADORES, de nenhum valor correspondente a 



 

Rev. 1 

equipamentos e/ou acessórios utilizados ou portados pelos participantes no evento, 
independentemente de qual seja o motivo, nem por qualquer extravio de material ou 
prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a participação na Prova. 

 

• Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico 
com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A 
continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como 
de qualquer outra necessidade, será efetuada na REDE PÚBLICA, sob-responsabilidade 
desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o 
PARTICIPANTE venha a ter após a Prova. 

 

• O PARTICIPANTE ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de 
emergência e médico, entre outros), eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências desta decisão. 

 

• O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES e 
PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

 

• A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 
para a orientação dos participantes. 

 

• Serão colocados, à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, sanitários na região da 
LARGADA e da CHEGADA. 

 

• As ORGANIZAÇÕES do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e 
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
PARTICIPANTE inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
PARTICIPANTES, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do Autor. 

 

• A medalha de "participação" pode ser adquirida como item extra para o apoio 
de bike/moto/carro no valor de R$ 15,90 a unidade. Essa medalha não dá 
direito ao apoio de participar do evento como atleta inscrito e nem de usufruir 
dos itens da dispersão, pontos especiais e pontos de troca. 
 

• A organização se reserva no direito de atrasar, cancelar ou modificar o evento sem 
qualquer direito a reclamação ou ressarcimento, desde que julgue necessário e 
pertinente às condições de clima, vandalismo, segurança e/ou motivos de força maior. 

 
• É obrigatório o PARTICIPANTE apresentar a organização um atestado médico 

comprovando que o mesmo está apto a participar do evento. Clique aqui para obter o 
atestado. 
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TRANSPORTE DA EQUIPE E APOIO 
 

• Para ter acesso aos Postos de Troca, cada equipe ou atleta solo terá direito a um carro 
e uma moto ou bicicleta para transporte de integrantes e equipamentos. O veículo 
deverá ser identificado com um adesivo que será fornecido na retirada do kit. 

 

• Somente esses veículos terão permissão de estacionar próximo aos Postos de Troca. 
 

• O motorista do veículo da equipe deverá obedecer ao Código Nacional de Trânsito, tais 
como mão preferencial, limite de velocidade, etc. 

 

• Nas zonas de troca, o tráfego de corredores e pedestres é preferencial. 
 

• Os trechos onde a rota dos veículos é em comum com o percurso tem 
aproximadamente 8 Km. 

 

• Será fornecido no site oficial da prova um mapa contendo os caminhos mais curtos 
para se chegar aos Postos de Troca. 
 
 

REGRAS PARA VEICULOS/BIKE DE APOIO 
 

• Não jogar lixo em qualquer local do percurso que não sejam os Postos de troca. 

• Deixar os números de identificação visíveis;  

• Respeitar a arbitragem;  

• Não entregar a identificação fora do local determinado pela organização;  

• Não estacionar carro em local inadequado, - não obedecendo às recomendações 
dos fiscais, para não causar problema no trânsito de corredores ou de outros 
veículos. 

• Não acompanhar o atleta que estiver correndo a menos de 20 metros;  

• Não oferecer hidratação ou alimentação através de um veículo a motor ou de 
bicicleta em movimento;  

• Não ter comportamento antidesportivo;  

• Não transitar com veículo em local não permitido e dentro da rota do corredor. 

• Não dar carona para atletas que estiverem correndo. 

• Não cortar caminho; 
 
 
RETIRADA DO CHIP E KIT DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

• Para retirar o Kit do PARTICIPANTE, é necessário o responsável pela inscrição da 
equipe apresentar: - Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de 
Motorista); COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL 
(não serão aceitas cópias, em hipótese alguma). Esse comprovante será retido na 
entrega do Kit. Para terceiros retirarem o kit do PARTICIPANTE, são necessários os 
mesmos documentos acima mencionados. Caso não tenha o documento original, o 
PARTICIPANTE poderá apresentar uma cópia autenticada dos documentos do 
PARTICIPANTE (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma). 
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• Atletas que optarem por retirar o kit no dia do evento deverão entrar em contato com 
a organização para deixar a retirada programa pelo e-mail contato@chelso.com.br 
 

• Também será obrigatório entregar o Termo de Responsabilidade e o Atestado Médico, 
que está disponível no site da https://www.chelso.com.br/site/provas/ultra-maratona-
trail-cs-run/ 

 
 

• As regras acima são aplicáveis aos corredores solo também. 
 

• Na hora da retirada do CHIP, o responsável deverá conferir os números de peito, bem 
como o cadastro com a ordem de entrada dos atletas no revezamento. Cada equipe 
possuirá apenas um CHIP e 2 (dois) numerais de peito para uma dupla, 4 (quatro) 
numerais de peito para um quarteto e 6 (seis) numerais de peito para um sexteto. O 
atleta solo possuíra um CHIP e 1 (um) numeral de peito. 

 

• Para receber a medalha de finisher ao final de sua participação, cada atleta deverá 
trocar o seu ticket que estará no numeral de peito pela mesma. 

 
PREMIAÇÃO 
 

• A premiação para o revezamento será para três categorias: masculina, feminina e 
mista. 
 

• Serão premiadas com troféus no revezamento todos os integrantes das três (3) 
primeiras equipes masculina, feminina e mista. 

 

• Para efeito de premiação será considerado o tempo bruto, tanto para equipes quanto 
para a categoria solo. 

 

• Na categoria solo, serão premiados com troféu os três (3) primeiros masculino geral e 
os três (3) primeiros feminino geral. 

 

• Haverá premiação por faixa etária na categoria solo. Serão premiados com medalhões 
os três primeiros colocados de cada faixa etária. Serão consideradas idades em 
31/12/2021. 

 

• Os premiados na classificação geral serão exclusos da premiação de faixa etária e não 
terão direito em optar por permanecer na faixa etária. 
 

Será fornecido na linha de chegada, para as equipes que completarem a prova, medalha de 
participação, água, frutas e isotônico. 

 

Premiação Geral - Cronometragem por tempo bruto 

  
Solo 
Masculino e Feminino 

Dupla 
Masculino, feminino 
e mista 

Quarteto 
Masculino, feminino 
e mista 

Sexteto 
Masculino, feminino 
e mista 

mailto:contato@chelso.com.br
https://www.chelso.com.br/site/provas/ultra-maratona-trail-cs-run/
https://www.chelso.com.br/site/provas/ultra-maratona-trail-cs-run/
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1º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféu 

2º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféu 

3º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféu 

 

Premiação por Faixa Etária - 
Cronometragem por tempo bruto 

  
Solo 
Masculino e feminino 

1º Colocado Medalhão 

2º Colocado Medalhão 

3º Colocado Medalhão 

 
 

Faixas etárias 

Solo 
Masculino e Feminino 

18 à 29 anos 

30 à 39 anos 

40 à 49 anos 

50 à 59 anos 

60 à 69 anos 

Acima de 70 anos 

 

 
 
PERCURSO 
 

• O percurso será composto por trilhas, estradas e ruas pavimentadas. 
 

• A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 
para a orientação dos participantes. 
 

• Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico 
com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A 
continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como 
de qualquer outra necessidade, será efetuada na rede pública, sob-responsabilidade 
desta.  

 

• Haverá durante o percurso 5 Postos de Troca. 
 

• Todo atleta terá seu numeral de peito que deverá ser afixado no peito. Este numeral 
deverá sempre estar visível, sem dobras ou rasuras. 
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• Os atletas solo e equipes deverão completar a prova em no máximo 11 horas e 16 
minutos após sua largada. 
 

• O atleta/equipe tem até as 16h30 para chegar até o PT 5. O atleta/equipe que não 
cumprir esse tempo será desclassificado. 
 

 
HIDRATAÇÃO 
 

• A organização disponibilizará nos Postos de Troca água para reabastecimento. 
 

• A hidratação é por conta do atleta e de sua equipe. Recomendamos o uso de mochila 
de hidratação. 

 

• Todo atleta pode a qualquer momento receber água ou qualquer outro suprimento de 
seus companheiros ou público, contanto que estejam com os dois pés no chão. 

 

• Os resíduos e lixos poderão ser descartados nos Postos de Troca. 
 
PENALIDADES 
 
Acréscimo de 15 minutos: 
 

➢ Deixar ou jogar lixo em qualquer local do percurso que não sejam os Postos de troca. 
➢ 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;  
➢ Veículo transitando em local não permitido e dentro da rota do corredor. 

 
Desclassificação: 
 

➢ Ser transportado por veículo a motor 
➢ Cortar caminho; 

 
 
DÚVIDAS 
 

• Para eventuais dúvidas, deverão ser enviadas por e-mail: contato@chelso.com.br, 
através do site https://www.chelso.com.br/site/provas/ultra-maratona-trail-cs-

https://www.chelso.com.br/site/provas/ultra-maratona-trail-cs-run/
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run/ ou através do telefone (19) 3042-5316 para que seja registrada e respondida a 
contento. 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

➢ No perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 
 

➢ Estou ciente de que se trata de uma prova de corrida cross na modalidade 
“ultramaratona”. 

 
➢ Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA, e estou 

ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 
atividades físicas. 

 
➢ Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez 
e morte), isentando a organização da prova, colaboradores e patrocinadores DE TODA 
E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, 
que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

 
➢ Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

PROVA. 
 

➢ Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, 
nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por 
escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco 
a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser 
retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

 
➢ Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno 
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas 
da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas 
estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no 
andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, 
podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

 
➢ Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova. 

 
➢ Autorizo o uso de minha imagem como de minha equipe, assim como familiares e 

amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer 
meio de comunicação, sem geração de ônus para a Gerência da organização do 
evento, mídia e patrocinadores. 

 
➢ Autorizo o uso dos meus dados à ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, 

REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem, no endereço 

https://www.chelso.com.br/site/provas/ultra-maratona-trail-cs-run/
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eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido), informativos, mala-direta ou 
qualquer outro tipo de correspondência. 

 
➢ Declaro que ao me inscrever no EVENTO, faço de forma pessoal e intransferível, não 

havendo a possibilidade de transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE, 
assim como não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como por seus 
PATROCINADORES e APOIADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos 
e/ou acessórios utilizados ou portados pelos participantes no evento, 
independentemente de qual seja o motivo, nem por qualquer extravio de material ou 
prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a participação na Prova. 

➢ Estou ciente que para atendimento emergencial haverá um serviço de apoio médico 
com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. Entendo 
que a continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência 
como de qualquer outra necessidade, será efetuada na REDE PÚBLICA, sob-
responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas 
médicas que terei após a Prova. 

 
➢ Estou ciente que caso eu ou meu (minha) acompanhante decida por outro sistema de 

atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e 
médico, entre outros), eximimos a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, 
direta ou indireta, sobre as consequências desta decisão. 

 
➢ Estou ciente que a ORGANIZAÇÃO poderá suspender o EVENTO por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 
 

➢ Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança 
pública todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, 
inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportados única e 
exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável 
pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 

 
➢ Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste 
evento; antes, durante ou depois do mesmo. 

 
➢ Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação nesta PROVA. 


