
 
 

AMAPÁ – AMAZÔNIA – BRASIL 
REGULAMENTO 2022 

 
3ª Maratona do Meio do Mundo, realizada no Estado do Amapá, na localidade de 
Mazagão Velho distrito do Município de Mazagão distante aproximadamente 75km 
da Capital Macapá. Município que representa a rica história deste Estado localizado 
no extremo norte do país, com singularidades turísticas, a cultura do povo e as 
belezas naturais são fatores marcantes, representando o meio do mundo, região por 
onde passa a linha do Equador. Diante disto apresentamos a proposta de realizar 
este grande evento esportivo e turístico. A organização tem a finalidade de oferecer 
a 3ª Maratona do Amapá, denominada de Maratona do Meio do Mundo, a 
Maratona Pioneira no norte do pais, em conjunto com a Federação Amapaense de 
Atletismo – FAAP e seus patrocinadores e apoiadores institucionais e privados, no 
intuito de fortalecer a modalidade de corrida de rua, o turismo esportivo e o 
desdobramento da cadeia produtiva do esporte, gerando emprego e renda, assim 
bem como criando novas perspectivas de negócios a todos os envolvidos.  
A realização da 3ª Maratona do Meio do Mundo, e detentora da marca, criação, 
elaboração do projeto, planejamento e execução a Agencia de Eventos turísticos e 
Esportivos – Peuara Adventure, por isso todo os assuntos relativos a este 
empreendimento deverão ser tratados e direcionados a organizadora, através de, 
email jefesoncosta@gmail.com ou pelo fone 96 99162 4707 (falar com Jerfferson 
Costa).  
Este é um evento OFICIAL, dentro das normas da Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAT) e assim bem com as normas estaduais que competem a 
Federação Amapaense de Atletismo (FAAP). E que tem como data de realização o 
dia 20 de março de 2022, podendo participar atletas de ambos os sexos 
devidamente inscritos. Teremos os seguintes percursos: 42.195mts, 21km, 10km e 
5km, além do super DESAFIO 42km + 8km. Tendo como local de largada e chegada 
o distrito de Mazagão Velho, a prova terá a dinâmica de ida e volta pela rodovia 
Estadual AP010.  
1. DA CORRIDA:  
Art 1º - A 3ª Maratona do Meio do Mundo, prova pedestreanista disputada nos 
percursos 5KM, 10km, 21km e 42k e 195mts e o Desafio 42km + 8km = 50km;  
Art 2º - A data da Maratona será 20 de março de 2022;  
Art 3º - O local de largada e chegada será no Distrito do Mazagão Velho, no horário 
de 5:20hs (sob avaliação da coordenação da prova das condições climáticas), 
podendo ser alterado para mais ou para menos;  
Art 4º - A prova terá como duração 7hs tempo geral para todas as modalidades; 
Art 5º - Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, desde que tenham 
idade igual ou superior a 16 anos na data da realização da prova para os 5km e 
10km e acima de 18 anos para provas a partir de 21km;  
Art 6º - A prova terá a seguinte premiação: 

5 km  1º lugar geral Troféu 2º lugar geral Troféu  3º lugar geral Troféu  

10 km  1º lugar geral Troféu 2º lugar geral Troféu  3º lugar geral Troféu  

21 km  1º lugar geral Troféu  2º lugar geral Troféu  3º lugar geral Troféu  

42 km  1º lugar geral Troféu  2º lugar geral Troféu   3º lugar geral Troféu  

50km 1º lugar geral Troféu  2º lugar geral Troféu  3º lugar geral Troféu  

Art 7º - Das faixas etárias: 

PROVA 5 KM - GERAL 

Troféu Geral 1º, 2º e 3º lugar geral (Masc/Fem) 



 
PROVA 10 KM - GERAL 

Troféu Geral 1º, 2º e 3º lugar geral (Masc/Fem) 

PROVA 21KM 
Troféu Geral 1º, 2º e 3º lugar geral (Masc/Fem) 

Fx. Et.  18 a 29  1º  2º  3º  MASC  FEM  21KM Troféu 

Fx. Et.  30 a 39  1º  2º  3º  MASC  FEM  21KM Troféu 

Fx. Et.  40 a 49  1º  2º  3º  MASC  FEM  21KM Troféu 

Fx. Et.  50 a 59  1º  2º  3º  MASC  FEM  21KM Troféu 

Fx. Et.  60 a 99  1º  2º  3º  MASC  FEM  21KM Troféu 

PROVA 42KM 

Troféu Geral 1º, 2º e 3º lugar geral (Masc/Fem) 

Fx. Et.  20 a 29  1º  2º  3º  MASC  FEM  42KM Troféu 

Fx. Et.  30 a 39  1º  2º  3º  MASC  FEM  42KM Troféu 

Fx. Et.  40 a 49  1º  2º  3º  MASC  FEM  42KM Troféu 

Fx. Et.  50 a 59  1º  2º  3º  MASC  FEM  42KM Troféu 

Fx. Et.  60 a 99  1º  2º  3º  MASC  FEM  42KM Troféu 

PROVA 42 + 8 KM = 50km 

Troféu Geral 1º, 2º e 3º lugar geral (Masc/Fem) 
Art 8º - A participação na 3ª Maratona é individual, todas as provas terão o horário 
limite de prova que é 7hs no máximo (O EVENTO), após este horário estipulado 
pela organização toda infraestrutura será desativada, inclusive o sistema de 
segurança e resgate;  
Art 9º - Só fará jus a medalha de participação o atleta que concluir a prova a qual 
estiver inscrito;  
Art 10º - Será exigido exclusivamente para as provas de 42km e 50km (atestado de 
saúde), este deverá ser encaminhado a organização na entrega do kit (somente 
apresentação);  
1º PARAGRÁFO ÚNICO: O percurso utilizado na prova será da Rodovia Estadual 
AP010, saída e chegada no Mazagão velho, será montado sistema de segurança e 
emergência com ambulâncias, pick-ups de apoio, apoio de Policiamento, apoio 
logístico e estrutural de percurso, pontos de hidratação que ao todo serão 8 pontos 
(de ida e volta), 15 pessoas de apoio nos pontos de hidratação, 3 fiscais de prova 
que estarão transitando ao longo de todos os percursos, o percurso será balizado 
com cones grandes (barril) e pequenos, além dos cavaletes e placas sinalizadora 
de competição na pista, além do pontos de controles de cronometragens (2 no 
retorno do 21km e retorno dos 42km). 
2º PARAGRÁFO ÚNICO: O atleta inscrito no Desafio 42km + 8km = 50km, terá que 
realizar a prova de 42km, cruzar o pórtico de chegada e retornar para realizar + 8km, 
fechando assim seu desafio de 50km e fazendo jus a sua segunda medalha, ou seja 
o atleta irá receber no seu kit 2 camisas, sendo uma de 42 e outra de 50, assim a 
medalha na chegada 42km e caso o atleta conclua o desafio recebe a medalha de 
50km. 
2. DAS INSCRIÇÕES: leiam atentamente este capitulo.  
Art 10º - As inscrições para as provas irão seguir o seguinte tarifário: 

PROVA VAGAS TAXA INSC 

5km 200 R$ 60,00 
10KM 200 R$ 70,00 

21KM 100 R$ 100,00 
42KM 100 R$ 160,00 

50KM DESAFIO 25 R$ 220,00 



 
Art 11º - As inscrições são pessoais e intransferíveis; 
Art 12º - As Inscrições irão até dia 20 de fev de 2022; 
Art 13º - O atleta é o responsável pelas informações cadastrais preenchidas na ficha 
de inscrição no site;  
Art 14º - Em hipótese alguma o valor da inscrição será restituído caso o participante 
desista da prova;  
Art 15º - Endereço para realizar inscrições: www.minhasinscricoes.com.br, 
www.ticketagora.com.br e o site www.esportecorrida.com.br ou através de contato 
direto com a organização 96 99162 4707 (whatssap);  
Art 16º - O atleta com idade igual ou superior a 60 anos terá o benefício de inscrições 
com desconto de 50%, desde que apresente seus documentos de identificação com 
foto (podendo ser RG, CNH, identidade funcional, classista ou carteira de trabalho), 
o mesmo deverá ser feito no ato de retirada do kit (não podendo ser retirado por 
terceiros);  
Art 17º - Todo atleta inscrito legalmente na prova terá cobertura de seguro;  
III – DO KIT:  
Art 18º - Compõe o kit do participante da 3ª Maratona do Meio do Mundo 2021: 
Número de peito, chip, medalha de participação de acordo com a prova inscrito, 
camisa, sacolinhas e outros itens que os patrocinadores venham a oferecer aos 
atletas;  
Art 19º - Será ofertado durante a prova água tipo copinho ao longo do percurso nos 
pontos de hidratação, isotônicos, energéticos entre outros, além da hidratação de 
pele em saquinhos, nos pontos de hidratações das provas longas 21km, 42km e 
50km serão servidos amendoim, biscoitos, jujubas, gel e outros itens de reposição 
energéticas; 
Art 20º - Será ofertado nos pós prova, frutas (bananas e tangerinas) que serão 
servidos por nossos colaboradores e piscina com gelo  
Art 21º - O chip e número é o item de responsabilidade do atleta, assim como 
todos seus dados cadastrados nele, diante disto, será obrigatório o chekin na 
entrega do kit por parte do atleta inscrito conferindo funcionamento do chip e dos 
dados inseridos nele (nome, sexo, data nascimento, equipe e faixa etária);  
Art 22º - O chip e o número são de uso pessoal, não podendo ser utilizado por outra 
pessoa além do atleta inscrito legalmente na prova;  
Art 23º - Caso haja identificação de atleta utilizando chip e números de outros, 
ambos serão desclassificados sumariamente;  
Art 24º - Não haverá em hipótese alguma entrega de kit após a data e horário 
estipulado pela organização;  
Art 25º - Data de entrega de kits (será nos dias 15, 16 e 17 de março de 2022), em 
local a ser definido e divulgado amplamente nas redes sociais e na página oficial 
instagran @maratonanomeiodomundo, nos horários 10hs ás 20hs. (os casos 
excepcionais serão avaliados pela organização); 
IV – DA CRONOMETRAGEM:  
Art 26º - O serviço de cronometragem será de responsabilidade da própria 
realizadora, PEUARA através de chips transponder;  
Art 27º - O número de peito deverá ser fixado na frente do atleta de forma visível 
entre a cintura e o peito (usar o numeral em local inadequado resultará em 
desclassificação);  
Art 28º - O Atleta deverá participar da prova usando o seu número e seu chip;  
Art 29º - Não será permitido a utilização, nem tão pouco troca de chips por atletas, 
caso seja identificado competindo com números e chip de outros, ambos serão 
desclassificados;  

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


 
Art 30º - Será realizado largada em duas baterias 1ª largada dos 21 e 42km ás 
5h30min. 2ª largada ás 5h50min 5km e 10km; 
Art 31º - Ao cruzar a linha de chegada, só terá acesso a medalha de participação e 
aos kits pós prova, os atletas que estiverem portando o número de peito com os 
recortes laterais (frutas e medalhas), que deverão ser destacados no chekin de 
medalhas e frutas pela equipe de distribuição dos pós prova;  
Art 32º - Todos os atletas deverão fazer o chekin do seu chip, verificando seu 
funcionamento e seus dados cadastrais, não sendo aceita qualquer tipo de 
reclamação posterior a retirada do kit;  
Art 33º - O resultado dos classificados nas categorias gerais e faixas etárias serão 
divulgados tão logo termine a prova ou no site com prazo de até 48 horas, podendo 
haver alterações em decorrências de recursos; 
Art 34º - O resultado geral com tempo de todos os atletas inscritos que concluírem 
a prova, será divulgado nos sites onde foram realizadas as inscrições; 
Art 35º - Os recursos deverão ser encaminhados via e-mail 
jefesoncosta@gmail.com em no máximo 48hs após a prova e/ou por escrito antes 
da cerimônia de premiação e/ou verbalmente junto a direção de prova de forma 
educada e ponderada, com amparo dentro do que prescreve este regulamento, os 
mesmos serão analisados por esta organizadora, que emitirá parecer, na hora 
dependendo do caso ou via e-mail de resposta com cópia para Federação de 
Atletismo, ou minutos antes da cerimônia de premiação de acordo com cada caso;   
PARAGRÁFO ÚNICO: O relógio oficial da prova é o da cronometragem, não sendo 
aceito nenhuma interposição de equipamentos tecnológicos e eletrônicos (celulares, 
relógios entre outros), assim como também não será permitido nenhuma forma de 
acompanhamento por treinadores, “coelhos”, puxadores, beneficiando 
atletas, caso seja identificado este será sumariamente desclassificado pelos 
fiscais e pela organização da prova, não poderá o atleta cruzar a linha de 
chegada com auxílio de terceiros (ex.: de mãos dadas ou abraçados); 
V – REGRAS GERAIS:  
Art 36º - No preenchimento da ficha de Inscrição o atleta deverá informar outro 
número de contato para casos de emergências;  
Art 37º - Em caso de emergências o atleta será encaminhado para o primeiro 
atendimento na rede pública mais próxima, caso este tenha plano de saúde, deverá 
informar a equipe de resgate;  
Art 38º - Todos os direitos de imagens gerados na prova são de propriedade da 
organizadora Peuara Eventos;  
Art 39º - Os profissionais que irão fazer cobertura fotográfica e de filmagens da 
prova deverão realizar cadastro prévio junto a organizadora;  
Art 40º - Os atletas que poder ventura forem receber kits da corrida de outro atleta, 
só será entregue mediante declaração assinada pelo dono do kit, não entregaremos 
de outra forma; 
Art 41º - A organização poderá a qualquer momento antes a prova, adiar, transferir 
a prova em situações climáticas, manifestações populares, pandemia e questões de 
segurança;  
Art 42º - O atleta após a leitura do regulamento e realizar inscrições assume total 
responsabilidade por sua participação no evento;  
Art 43º - O atleta que por ventura correr sem camisa qualquer trecho sem camisa, 
será desclassificado;  
Art 44º - Será permitido apoio de equipe em carro com suporte de hidratação, desde 
que esteja credenciado pela organizadora, de forma estacionado nos pontos 
indicados pela organização, caso seja identificado apoio sem credenciamento 

mailto:jefesoncosta@gmail.com


 
bicicleta, moto e/ou carro o atleta será desclassificado, assim bem com proibido o 
transito do veículo no percurso;  
Art 45º - O atleta que por ventura estiver acima do tempo geral da prova que é de 
7hs no máximo, será convidado pelos fiscais a se retirar da prova, o mesmo será 
conduzido até a chegada por veículo da organização (isso não é negociável);  
Art 46º - A organização, reserva-se o direito de alterar qualquer item do regulamento 
sem aviso prévio, conforme necessidade da prova, porém dando ampla divulgação;  
Art 47º - Atitudes anti desportivas, tipo, empurrões ou qualquer forma desleal para 
tirar vantagem sobre o adversário na prova, identificado pelos fiscais de percursos, 
o atleta será desclassificado imediatamente;  
Art 48º - Atitudes desrespeitosas contra qualquer membro da organização, fiscais e 
diretor de prova e equipe de cronometragem, palavras de baixo calão, agressões 
físicas e verbais, o atleta será desclassificado sumariamente pelo diretor de prova 
ou por qualquer membro da organização;  
Art 49º - Será cobrado a cada recursos interpostos junto a organizadora o valor de 
R$ 50,00 (Cinquenta reais);  
Art 50º - Os casos omissos a este regulamento serão dirimidos pela comissão 
organizadora  
Peuara Adventure – organização de eventos turísticos e esportivos 
 
       
 


