
 

 

 

DUATHLON NA FLORESTA 

TROFÉU “EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE” 

O evento é destinado para atletas ou esportistas amadores de ambos os sexos 

devidamente inscritos e que tenham total conhecimento das regras impostas neste 

regulamento concordando com as condições aqui expressas: 

 

Modalidades 

 Start – 1,5 km de corrida + 5 km de Bike + 1,5 km de corrida 

 Expert – 3 km de corrida + 15 km de Bike + 2 km de Corrida 

 Pró – 6 km de corrida + 30 km de Bike (2 voltas) + 4 km de corrida 

 Revezamento SOMENTE categoria Pró (2 atletas) 

 

Modalidade de Corrida Trail (Extra) 

 Corrida 6km 

 

Etapas:  

14 de junho de 2020 

05 de julho de 2020 

08 de novembro de 2020 

 

*As etapas poderão sofrer alteração de data ao longo do ano* 

Largadas: 

Pró – 07:30 

Expert – 07:30 

Start – 08:00 

Corrida Trail – 7:30 

Local: Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – Rio Claro / SP 

Idade mínima para participação: 18 anos (completos em 31 de dezembro de 2020) para 

as categorias EXPERT E PRÓ e 14 anos para a categoria START. 

Idade mínima para participação na Corrida Trail: 14 anos 

Tempo de prova: o evento terá duração máximo de 5 horas, sendo que após este período 

o atleta será automaticamente desclassificado. Após a largada o atleta terá 5 minutos para 

passar pelo pórtico de largada, caso não cumpra será desclassificado. 



 

 

Montagem de Tendas: Poderá ser feita no dia do evento das 06:00 as 07:00 em local 

identificado pela organização e por ordem de chegada. 

Critério de premiação: Os atletas classificados no geral serão automaticamente excluídos 

da premiação por categorias. Será considerado a idade do atleta em 31 de dezembro de 

2020. 

 

Pontuação 

A pontuação será feita pela ordem de classificação dos atletas, no geral e categorias: 

Classificação 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

1ª Lugar 12 24 12 

2ª Lugar 9 18 9 

3ª Lugar 8 16 8 

4ª Lugar 7 14 7 

5ª Lugar 6 12 6 

6ª Lugar 5 10 5 

7ª Lugar 4 8 4 

8ª Lugar 3 6 3 

9ª Lugar 2 4 2 

10ª Lugar 1 2 1 

 

Ao final do campeonato serão premiados os 3 primeiros no GERAL e o campeão de 

cada CATEGORIA do circuito. As provas de Corrida Trail não serão disputadas em 

forma de campeonato. 

Desempates: Se houver empate em número de pontos, vencerá o atleta que tiver melhores 

resultados em confronto direto (primeiros, segundos, terceiros...) se persistir o empate, 

será o vencedor o atleta melhor classificado na última etapa. 

Para o atleta ser premiado (a) no final do circuito o atleta deverá ter participado ao menos 

de 2 etapas do circuito na mesma modalidade. 

Não haverá etapa de descarte na pontuação. 

A premiação por equipes seguirá o mesmo critério de pontuação, sendo que será 

considerado o mesmo nome no ato da inscrição e a premiação será pelo número de 

integrantes inscritos em cada etapa. 

Entrega de Kits:  

1ª Etapa – 13 de junho (10:00 as 14:00 – Local a definir) 

2ª Etapa – 04 de julho (10:00 as 14:00 – Local a definir) 

3ª Etapa – 07 de novembro (10:00 as 14:00 – Local a definir) 

Em todas as etapas os atletas poderão retirar seu kit no local da prova até 1 hora antes da 

largada. 

Para retirar o KIT o atleta deverá ter em mão documento com foto original e comprovante 

de pagamento, em casa de retirada por terceiros deverá ser entregue uma cópia dos 

documentos acima que ficarão retidos pela organização. 

Ao retirar o KIT o atleta é responsável por conferir as informações contidas no cadastro. 

Inscrições: serão feitas através do site www.pizziraniesportes.com.br ou nos pontos 

oficiais a serem divulgados em nosso site e redes sociais, dentro do prazo estabelecido: 



 

 

1ª Etapa até o dia 10 de junho de 2020 

   2ª Etapa até o dia 01 de julho de 2020 

3ª Etapa até o dia 04 de novembro de 2020 

Composição dos Kits (Duathlon e Corrida Trail) 

Kit Participação: Número + Chip + Medalha + Café da Manhã 

Kit Básico: Camiseta + Gym Bag + Número + Chip + Medalha + Café da Manhã 

Kit VIP: Camiseta + Bolsa + Número + Chip + Medalha + Café da Manhã 

Premiação Geral – Tempo Bruto 
 Start Expert Pró Revez. Corrida Trail 6k 

1º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféus Troféu 

2º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféus Troféu 

3º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféus Troféu 

4º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféus Troféu 

5º Colocado Troféu Troféu Troféu Troféus Troféu 

 

Premiação Categorias – Tempo Bruto 
Start / Expert / Pró 

1º Colocado Troféu 

2º Colocado Troféu 

3º Colocado Troféu 

 

Categoria Start Categoria Expert / Pró 

14 a 19 18 a 29 

20 a 29 30 a 39 

30 a 39 40 a 49 

40 a 49 50 a 59 

50 a 59 60 a 69 

60 a 69 70 +  

70 +   

 

Corrida Trail 6k 

14 a 19 45 a 49 

20 a 24 50 a 54 

25 a 29 55 a 59 

30 a 34 60 a 64 

35 a 39 65 a 69 

40 a 44 70 +  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valores 
 Kit Participação Kit Básico Kit VIP 

Etapa Etapa Etapa 

Start R$ 65,00 R$ 95,00 R$ 140,00 

Expert / Pró R$ 65,00 R$ 95,00 R$ 140,00 

Revezamento R$ 130,00 R$ 190,00 R$ 280,00 

 

Valores 
 Kit Participação Kit Básico Kit VIP 

Etapa14 de Junho Etapa14 de Junho Etapa14 de Junho 

Corrida Trail 6k R$ 45,00 R$ 75,00 R$ 140,00 

Acima 60 anos R$ 40,00 R$ 70,00 R$ 120,00 
 

 

   

CICLISMO 

 É obrigatório o uso de ciclocomputador instalado na bicicleta ou equipamento de 

aferição de GPS. No momento que o atleta entrar na área de transição deverá procurar o 

fiscal e mostrar o odômetro ZERADO. Ao final da disputa o atleta deverá conferir o 

odômetro com o fiscal obrigatoriamente, caso a quilometragem não esteja correta o atleta 

poderá ser desclassificado. 

 É obrigatório o uso do capacete duro e afivelado durante a realização da prova, 

quando o atleta estiver na bicicleta. O não cumprimento desta regra acarretará na 

desclassificação do atleta ou penalização pela arbitragem. 

 Não será permitido o atleta competir sem camiseta, o descumprimento desta regra 

acarretará desclassificação imediata.  

 Não será permitido pedalar descalço. 

 É proibido qualquer ajuda externa, caso ocorra o atleta será desclassificado. 

 É extremamente proibido PEDALAR dentro da área de transição, entre a faixa de 

segurança, assim como os blocos das bicicletas. 

 Toda ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda 

 As sinalizações feitas com cones ou demais itens deverão ser respeitadas pelos 

atletas, assim como contornar as placas de retorno e obedecer às sinalizações existentes 

no percurso. 

 É recomendado o uso de recipientes próprio de agua durante a prova, porém, 

haverá ao longo do percurso pontos de hidratação fornecidos pela organização do evento. 

 

CORRIDA 

 Todos os atletas deverão utilizar o número de forma visível, caso não esteja será 

orientado e persistindo o erro será desclassificado. 

 Todos os atletas deverão usar camiseta durante a disputa, atletas sem camiseta 

serão desclassificados 

 Não será permitido aos atletas correr descalço. 



 

 

 Ajuda externa não será permitida sendo passível de desclassificação tal ato. 

 As sinalizações feitas com cones ou demais itens deverão ser respeitadas pelos 

atletas, assim como contornar as placas de retorno e obedecer às sinalizações existentes 

no percurso. 

 Haverá pontos de hidratação no percurso da corrida 

 

REVEZAMENTO 

 A modalidade de revezamento será apenas na categoria PRÓ 

 As trocas do revezamento deverão ser realizadas apenas na área de transição 

 O atleta do revezamento que fará a prova do ciclismo deverá estar dentro da área 

de transição no local determinado pela organização, caso não cumpra essa determinação 

ele será penalizado. 

 O atleta do revezamento que fará a prova de corrida deverá estar dentro da área 

de transição no local determinado pela organização, caso não cumpra essa determinação 

ele será penalizado. 

 Os revezamentos serão feitos com no máximo 2 (duas) pessoas 

 O atleta que for correr poderá realizar apenas essa modalidade o mesmo sendo 

para o atleta que for fazer o ciclismo. 

 As categorias do revezamento serão, feminina (F), masculino (M) e misto (Mx) 

 

Considerações gerais: 

O PARTICIPANTE DECLARA no momento da inscrição, gozar de plena saúde e 
integridade física e mental para participar da prova, responsabilizando - se por ocasionais 
danos à sua saúde. Assumem por livre e espontânea vontade e isentam a organização, 
patrocinadores, apoiadores e órgãos oficiais envolvidos. 

Os ATLETAS estão CIENTES que por se tratar de uma prova em meio a natureza, o 
percurso poderá ser em terreno acidentado, com vegetação nativa e animais silvestres. 
Sendo de sua responsabilidade a preservação do meio em que será realizada a prova, 
bem como os animais que ali vivem. 

SERVIÇO DE APOIO MÉDICO estará a disposição na largada/chegada e em pontos 
específicos para pronto atendimento, para qualquer tipo de emergência envolvendo os 
inscritos na prova. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de 
emergência quanto de qualquer outra necessidade, será efetuada na REDE PÚBLICA, sob 
responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade sobre despesas médicas 
que o atleta venha a ter durante ou após o evento.  

A SEGURANÇA será garantida pelos órgãos competentes e haverá staff para orientação 
dos participantes. Serão colocados à disposição dos participantes sanitários e GUARDA - 
VOLUMES apenas na região da largada/chegada da prova. Recomendamos que não 
sejam deixados valores, relógios e equipamentos eletrônicos e cartões de instituições 
financeiras. 



 

 

RECOMENDAMOS rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 
prévio, para todos os atletas. Assim como o USO DE REPELENTES. 

O PARTICIPANTE DECLARA que tem inequívoco conhecimento de que todos os materiais 
e equipamentos necessários para o seu desempenho são de própria responsabilidade e 
assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes de sua participação antes, durante e depois 
do evento.  

O PARTICIPANTE autoriza, graciosamente, a utilização dos seus dados cadastrais e de 
sua imagem, por meio de foto ou vídeo, pelo DUATLHON NA FLORESTA e por seus 
patrocinadores e organizadores, Pizzirani Esportes, em suas ações de marketing e 
divulgação de outros eventos.  

OS PATROCINADORES, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova não se 
responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os atletas 
venham a sofrer durante a participação do DUATLHON NA FLORESTA.  

O PARTICIPANTE DECLARA estar ciente dos termos do regulamento, aceitado todos os 
seus termos, acatando todas as decisões dos Organizadores e assume total 
responsabilidade pela participação no evento.  

DÚVIDAS ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de 
forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões. O evento 
acontecerá com qualquer tempo, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe 
coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores. A organização 
se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem aviso prévio, 
conforme necessidades do evento, informando estas alterações na retirada do kit do atleta. 
O evento poderá ser cancelado por desastres naturais ou a ocorrência de qualquer 
hipótese de caso fortuito ou força maior que atende contra a integridade física dos 
participantes ou coloque em risco a segurança do evento, garantindo aos inscritos a 
entrega dos kits conforme anunciado, não havendo ressarcimento do valor pago pela 
inscrição. 

O CONTATO para qualquer dúvida referente ao evento é o 

contato@pizziraniesportes.com.br ou (19) 99907-3083.  

Informações: www.pizziraniesportes.com.br 

 


