
 

REGULAMENTO GERAL 
 

1- COPA BRASIL 100K, será realizada  no dia 25 e 26 de abril  de 2020, com largada às 

20h, na Av. Presidente Costa e Silva, Nº 231, - Centro, Nova Friburgo - RJ, 28605-010 

2- A prova acontecerá num circuito, em piso asfáltico, de 2km cada volta, em percurso 

medido por medidor credenciado pela CBAT. 

3- A prova principal, terá a distância de 100km (50 voltas), com largada às 20 horas do dia 

25 de abril. Como distância intermediária, acontecerá a prova de 50km, com largada às 

2h do dia 26 de abril e como prova festiva, acontecerá as prova de 5 e 10km, com 

largada no dia 26 de abril às 8h15min. 

4- O tempo limite para a conclusão de cada prova será: 

100km – Limite de 12 horas. (Ao concluir a distância, se o atleta desejar poderá continuar    

correndo para registrar sua marca em 12 horas) 

50km – Limite de 6 horas. ((Ao concluir a distância, se o atleta desejar poderá continuar    

correndo para registrar sua marca em 12 horas) 

10km e 5km – Tempo limite de 1h15min. 

 

5-  As idades mínimas para participação da prova serão: 

• 100km e 50km – 21 anos 

• 10km – 18 anos 

• 5km – 15 anos – Atletas menores de 18 anos deverão ser autorizados de forma escrita pelo 

responsável. 

 

6- Para a participação das prova de 100km e 50km será obrigatório a apresentação de atestado de 

saúde, declarando estar apto para participar de ultras distâncias e declaração isentando os 

organizadores e parceiros por danos sofridos em decorrência de falta de condições de saúde para a 

participação na prova. 

 

7- Todos os atletas estarão com apólise de seguro providenciado pelos organizadores de evento. 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

8- O valor da inscrição e pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 

por outra, sem autorização prévia da organização. 

 

8.1- Os valores para inscrição na prova de 100k/12horas serão: 

* LOTE 1 – Até 28 de fevereiro – R$ 240,00 



* LOTE 2 – de 1º a 31 de março – R$ 260,00 

* LOTE 3 – DE 1º a 15 de abril – R$ 280,00 

ACIMA DE 60 ANOS – R$ 140,00 

 

8.2 - Os valores para inscrição na prova de 50k/6 horas serão: 

* LOTE 1 – Até 28 de fevereiro – R$ 160,00 

* LOTE 2 – de 1º a 31 de março – R$ 180,00 

* LOTE 3 – DE 1º a 15 de abril – R$ 200,00 

ACIMA DE 60 ANOS: R$ 100,00 

 

8,3- Os valores para inscrição na prova de 5 e 10 km serão: 

* LOTE 1 – Até 28 de fevereiro – R$ 70,00 

* LOTE 2 – de 1º a 31 de março – R$ 80,00 

* LOTE 3 – DE 1º a 15 de abril – R$ 90,00 

ACIMA DE 60 ANOS: R$ 45,00 

 

9. As inscrições poderão ser realizadas através do site  WWW.ticketagora.com.br. Quem 

desejar poderá realizar as inscrição na PRODESPORTE,  Rua ALMIRANTE Barroso,5, Centro, 

Nova Friburgo 

10. A Organização poderá, sem aviso prévio e a qualquer tempo, suspender ou prorrogar 

prazos ou, ainda, adicionar ou limitar o número de inscrições no evento em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas e estruturais;  

ENTREGA DOS KITS 

 

11. A retirada de kits será no dia 25 de abril,  das 10 às 19 horas em local a ser definido 

posteriormente 

12. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização específica para este fim, comprovante de inscrição, cópia de documento de 

identidade, atestado médico e declaração isentando organizadores por danos sofridos em 

decorrência de falta de condições físicas para participar do evento. 

13. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passíveis 

de desclassificação os participantes que não cumprirem este aviso;  

 

HIDRATAÇÃO/ALIMENTAÇÃO/APOIO 

 

14- Os organizadores disponibilizarão durante todo o evento, água, hidratantes, caldos e 

frutas. 

14.1- Todos os participantes, que solicitarem  previamente, poderão montar uma tenda 3x3, 

em local definido pelos organizadores, para receberem apoio especifico da sua equipe. 

http://www.ticketagora.com.br/


15. O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido ao participante. O extravio de 

material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante sua 

operacionalização no evento  não serão de responsabilidade dos organizadores e 

patrocinadores e ou apoiadores da prova. A organização não recomenda que sejam deixados 

valores no guarda-volumes, tais como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, 

equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc. Sugerimos 

que o guarda-volumes seja utilizado apenas para guardar objetos sem valor. Não haverá 

reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente a qualquer objeto 

deixado no guarda-volumes. O Guarda-Volumes será acondicionado de acordo com a 

numeração de peito. Para retirada dos pertences o participante deverá apresentar o nº de 

peito usado na Prova, que é a mesma numeração entregue ao guarda volumes. 

16. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de 

primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de 

emergência será efetuado na rede pública;  

PREMIAÇÃO  
 

17. Os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal cumprindo as determinações 

deste regulamento, receberão medalhas de "finisher";  

18. Os 5 (cinco) primeiros atletas, das categorias, feminina e masculina, das provas de 100km 

receberão troféus e premiação em dinheiro a saber: 

1º Geral Masc e fem R$ 1.000,00 

2º Geral Masc e fem R$ 600,00 

3º Geral Masc e fem R$ 400,00 

4º Geral Masc e fem R$ 300,00 

5º Geral Masc e fem R$ 200,00 

 

18.1 – Todos os participantes que cumprirem pelo menos 50% da distância serão premiados 

com troféus entregues no pódium de acordo com sua faixa etária. 

19. Os 5 (cinco) primeiros no geral masculino e feminino na prova de 50km receberão troféus. 

19.1- Os 3 (três) primeiros de  cada faixa etária receberão troféus. 

20 – Os 5 (cinco) primeiros nas prova de 5 e 10km serão premiados com troféus. 

20.1- Todos os participantes receberão medalhas de participação. 

VALIDADE DOS RESULTADOS 

 

21- Para que os resultados da prova sejam validados e considerados válidos para fins de 

classificação para o Mundial de 100km, A prova será acompanhada por árbitros credenciados 

pela CBAT ou FARJ. 



22 – O percurso terá medição oficial. 

23- A apuração dos resultados será feita por chips e conferidas pelos árbitros oficiais do evento 

24- Todo atleta deverá usar o número de identificação fornecido pelos organizadores, sem 

corte ou rasura, fixado na frente da camisa, camiseta ou top. 

25- Todo atleta que abandonar a prova ou se ausentar do local por algum momento deverá 

comunicar os organizadores. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

26. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a 

participação neste evento;  

27. Recomendamos a todos os participantes da CORRIDA a realização de uma rigorosa e 

completa avaliação médica prévia à participação no evento;  

28. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta deverá 

observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta;  

29. O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências 

decorrentes da participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de 

qualquer natureza. Fica a organização da prova, isentos da responsabilidade. A organização da 

prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou 

danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus 

atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;  

30. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, 

até trinta minutos após a divulgação a um membro da organização presente no local;  

31. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade 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 assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma;  

32. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer 

remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro 

tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas 

provas;  



33. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;  

34. A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de 

catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes;  

35. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 

de  forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 


