
 

                            JURUBATIBA ECO TRAIL RUN – QUISSAMÃ.RJ 

 

                                                         REGULAMENTO  

 

INFORMAÇÕES DA PROVA 

 

DIA: 16 de Fevereiro de 2020. 

LARGADA: 08h00minhs 

LOCAL: Balneário de João Francisco. 

PERCURSO: 12 k de corrida e 7k de Corrida e Caminhada. 

 

O percurso será realizado nas trilhas e estradas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições ocorrerão do dia 05 de Dezembro a 31 de Janeiro de 2020, ou até que se atinja o 

limite de inscrições – 500 corredores, não haverá possibilidade de inscrições após este período e 

no dia da PROVA. 

 

 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar com autorização do responsável legal. A 

autorização deverá estar acompanhada de cópia de documento de identidade com foto de ambos que 

será retida pela organização no ato da retirada do kit do atleta; 

 

A idade a ser considerada para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o atleta 

terá em 31 de dezembro do ano da prova. 

 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-

line ou na ficha de inscrição com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste 

regulamento 

 

 O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será desclassificado e ficará 

responsável por qualquer acidente ou dano que essa venha a sofrer, isentando o atendimento e 

qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 

envolvidos na prova. 

 

As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site abaixo:   

 

                                            www.runningtagcronometragem.com.br 

 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

1º Lote: 75.00 + taxas  ( 05/12/2019 até 31/12/2019 ou até que se atinja 200 inscritos)  

2º Lote: 80,00 + taxas  ( 01/01/2020 até 15/01/2020 ou até que se atinja 150 inscritos)  

3º Lote: 85,00 + taxas( 16/01/2020 até 04/02/2020 ou até que se atinja 150 inscritos) apenas 

medalha de finish 

 

O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 

Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova. 

 

A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, 

elevar ou limitar o número de inscritos, em função de segurança, necessidades, disponibilidade técnica 



e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

 

1 - REGRAS GERAIS DO EVENTO  

 

a. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita totalmente o REGULAMENTO, 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. 

b. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de 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. 

c. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico com ambulâncias 

para prestar o 1º atendimento. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de 

emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na Rede Pública sob responsabilidade 

desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha a 

ter durante ou após a prova. 

d. O ATLETA 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 

conseqüências desta decisão.  

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

orientação dos participantes. 

f. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, sanitários na região da LARGADA e 

CHEGADA, bem como guarda volumes. 

g. A Comissão Organizadora não recomenda que sejam deixados bens de alto valor no guarda-

volumes tais como, relógios, joias, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques, ou cartões de 

crédito; e por se tratar de um serviço de cortesia a Comissão Organizadora não reembolsará conteúdos 

e bens extraviados no guarda-volumes. 

h. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para 

todos os ATLETAS. 

i. Os acessos as áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades ou 

cones que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro 

momento, sob qualquer pretexto. 

j. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus POSSIVEIS PATROCINADORES, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou 



outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

l. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA-OFICIAL da competição deverá ser feita, por 

escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 48 horas após a primeira publicação do resultado no site do 

EVENTO.  

m. Poderá os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de 

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

n. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, 

ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos 

ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer 

tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

o. O ATLETA 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. 

 

p. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA. 

q. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZA- 

DORES, PATROCINADORES, REALIZADORES, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, 

no endereço eletrônico os informativos, mala direta ou whatsapp. 

r. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta. 

s. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação de tal número 

implicará na desclassificação do ATLETA. 

t. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis no evento, ou 

disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

u. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio 

aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit. 

v. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação 

dos participantes . 

 

2 - KIT DE PARTICIPAÇÃO  

a. Ao se inscrever no evento o ATLETA está ativando sua participação e acesso ao mesmo e uso 

da infra-estrutura de apoio referente aos ítens b, c e d deste regulamento. 

b. O Kit de participação de evento, vinculado a taxa de inscrição é composto de: 

 



- Número de Peito (participação) de uso obrigatório e outros brindes oferecidos pela 

organização (podem conter ou não brindes na sacola)  

- Camiseta promocional e/ou comemorativa ( para inscritos até 15/01/2020). 

- Medalha de participação (para todos que completarem a prova)  

-Sacochila personalizada 

- Chip de cronometragem eletrônica. 

 

b1. Não estão incluídos no kit de participação mesmo que conste no regulamento e não está 

vinculada a taxa de inscrição mesmo que disponíveis para uso nas áreas compostas pelos ítens 

a e b deste regulamento, como obrigatoriedade de fornecimento por parte da ORGANIZAÇÃO 

e/ou contratação de prestação de serviços por parte do atleta os seguintes ítens: 

- Troféus. 

- Bonificações por meta atingida. 

- Brindes e acessórios. 

- Outros. 

 

c.  A ORGANIZAÇÃO ofertará opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais. 

d.  A entrega de kit de participação será: 

       d.1 – Dia 15/02/2020 ( Ginasio Poliesportivo ) 13 as 17h  

       d.2 – Dia 16/02/2020 ( Arena do Evento ) 6 as 7:30h 

e. A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de fale conosco 

através do telefone ( 22-9.98047411 ) Organização.  

 

3 - REGRAS GERAIS DA CORRIDA 

a. A idade mínima para participação no EVENTO é de 14 anos, completos até a data de 

cadastro/inscrição do atleta, que também será considerada para efeitos de classificação por faixa 

etária. 

b. As inscrições dos ATLETAS menores de idade  deverão ser feitas por responsáveis legais ou  por 

terceiros, desde que seja maior de idade, e que deverá ser apresentado no ato da retirada do kit. 

c. A CORRIDA terá duração máxima de 3h para os 12 k e 2:30h para os 7k corrida e caminhada, 

sendo a área da linha de Chegada e seus equipamentos/ serviços desligados/ desativados após este 

período. 

d. O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será 

convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto. 



e. O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo permitido 

qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado. 

f. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA. 

g. A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

h. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e treinou 

adequadamente para o EVENTO. 

 

4 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

a. Pela INTERNET, no site www.runningtagcronometragem.com.br até o dia 04/02/2020 podendo 

ser   ENCERRADA com antecedência, a critério da ORGANIZAÇÃO.  

b. Imprima o comprovante de inscrição (você receberá sua confirmação de inscrição por e.mail, por 

isso cadastre um e.mail válido, só assim você receberá sua confirmação). 

c. Fique atento ao prazo de pagamento do boleto, esse será o único meio de pagamento. 

d. Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição. 

 

4.4 - CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

a) Os atletas menores de 18 anos só poderão participar com autorização do responsável legal. A 

autorização deverá estar acompanhada de cópia de documento de identidade com foto de ambos que 

será retida pela organização no ato da retirada do kit do atleta; 

a. Enviaremos por e-mail sua confirmação de inscrição. O item que lhe dará direito de 

participar da prova será entregue no ato de retirada do kit de participação no dia 

15/02/2020 e 16/02/2020. 

 

5 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

b. Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar: 

-Documento de Identidade; 

c.  No o Kit o ATLETA recebe uma SACOCHILA, NÚMERO DE PEITO, CHIP ELETRÔNICO e 

CAMISETA PROMOCIONAL. 

d. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará impedido de 

participar a prova e perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits após o evento 

e. O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do comprovante de 

inscrição e documento com foto original. 

f. . A retirada de kit do atleta por terceiros só poderá ser efetivada mediante apresentação dos 

seguintes documentos:   

a) Comprovante de inscrição do atleta;  



b) Cópia do documento de identidade do atleta inscrito;  

c) Termo de responsabilidade. 

g. Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit. PARTICIPAÇÃO. Os atletas deverão estar no 

local da largada com pelo menos uma hora de antecedência do horário estipulado para a largada. 

h. . O uso do chip é obrigatório e de responsabilidade única do atleta, acarretando na desclassificação 

do atleta se observado por algum fiscal sua falta ou uso indevido.  

i.. A utilização inadequada do chip pelo atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a 

Comissão Organizadora na divulgação dos resultados.  

j. O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e informado 

posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste regulamento.  

l. O chip será utilizado apenas para a corrida, não sendo necessário seu uso para caminhada. 

m.O evento é realizado segundo as regras da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), da 

Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro (FARJ) e aquelas contidas neste regulamento. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA 

a. A classificação dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de 

chegada) e será publicada no site do EVENTO no informe “RESULTADOS”. 

b. Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL DO EVENTO todos os ATLETAS inscritos na 

CATEGORIA GERAL; 

c. Farão parte da CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DO EVENTO todos os ATLETAS 

inscritos na CATEGORIA GERAL conforme sua faixa etária. 

d. O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicletas e outros 

meios, resultarão na desclassificação do participante. 

 

7. BONIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO EVENTO 

a. Todo ATLETA com colocação entre 1º e 5º Lugares nas CATEGORIAS GERAL MASCULINO e 

FEMININO na prova de 12k  receberá  um troféu especial. 

 

b. Os ATLETAS com colocação entre 1º e 5º lugares na 

CATEGORIA GERAL MASCULINO e FEMININO na prova 

de 7k   receberá  um troféu especial.  

 

  

  

  

 

 

 



9. BONIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA ( Apenas na prova de 12k ) 

a. Todo ATLETA com colocação entre 1º e 3º Lugares na CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

MASCULINO e FEMININO receberá além da medalha de Finish,  uma medalha especial. 

b. A classificação será pelo tempo líquido do atleta. 

c. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, com seu número de peito para 

identificação assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O atleta 

que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá o direito ao prêmio. 

 

 

FAIXAS ETÁRIAS  

MASCULINAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

FAIXAS ETÁRIAS  

FEMININAS 

 

 De 14 a 19 anos  De 14 a 19 anos 

 

De 20 a 24 anos 
 

De 20 a 24 anos 

De 25 a 29 anos De 25 a 29 anos 

De 30 a 34 anos  
De 30 a 34 anos 

 
De 35 a 39 anos 

 

De 35 a 39 anos 

 

De 40 a 44 anos  De 40 a 44 anos  

De 45 a 49 anos De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 anos De 50 a 54 ano 

De 55 a 59 anos De 55 a 59 anos 

De 60 a 64 anos De 60 a 64 anos 

De 65 a 69 anos De 65 a 69 anos 

De 70 a 74 anos 70 + 

De 75+ 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

a. Dúvidas ou mais informações, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO, ( 22 ) 998047411 - Gustavo. 

b.A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou 

alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

c. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA e/ ou pelos ORGANIZADORES/REALIZADORES de forma soberana, não 

cabendo recurso a estas decisões.  
   

 

 

 

 

 

 

 

1 4- A PROVA  

 

1.1. A Prova Pedestre JURUBATIBA ECO TRAIL RUN, doravante denominada EVENTO, 

será realizada no dia 16/02/2020, na cidade De Quissamã, no Balneário de João Framcisco por 

PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritos, doravante denominados ATLETAS.  

 

Deste EVENTO faz parte:  

 

a. A CORRIDA na distância de 12.000m e 7.000m, doravante denominada CORRIDA. 

 

b. A CAMINHADA na distância de 7.000 m, doravante denominada CAMINHADA.                                           

 

b. O EVENTO terá Largada e Chegada : Balneário de João Francisco 

c. O início do EVENTO está previsto para os seguintes horários abaixo relacionados, a serem 

confirmados na Entrega do Kit.  

 

A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de 

Largada para eventuais alterações nos respectivos horários.  

 

Os ATLETAS participantes da CORRIDA e CORRIDA/CAMINHADA farão a LARGADA no 

horário abaixo previsto pela ORGANIZAÇÃO:   

 

 

1- Retirada do kit – 6:00 as 7:30 

2- Aquecimento – 7;30 as 7:50 

3- Largada da prova ( 12k, 7K  e caminhada) – 8h 

4- Cerimônia de Premiação – 11h 

CATEGORIA ATLETAS GERAL MASCULINO E FEMININO 

LARGADA a partir das 08h em pelotão único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

            TERMO DE RESPONSALIDADE 

 

 

Eu,__________________________________________________________________________________ __, DECLARO 

para os devidos fins de direito que:  Estou ciente de que se trata de uma corrida de rua e caminhada com distâncias de 12 

km e 7km. 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 minha participação 

na Prova JURUBATIBA ECO TRAIL RUN (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando assim a 

INVICTA ASSESSORIA ESPORTIVA, e seus colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por 

quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação na Corrida.  

 Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento da prova JURUBATIBA ECO TRAIL 

RUN . 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 às 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 alguma falta grave.  

Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas e m qualquer meio de 

comunicação, sem geração de ônus para a INVICTA ASSESSORIA ESPORTIVA, organizadores, apoiadores, mídia e 

patrocinadores.  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.  

 

                                                                                        Quissamã, ______ de _____________________________ de 2020.  

 

 Nome: _______________________________________________________________. 

 

 Identidade e/ou CPF:____________________________________________________. 

  



 

 

 


