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REGULAMENTO 

 

ULTRAMARATONA PIRACICABA 2020 

12 HORAS · 6 HORAS · 3 HORAS · 1 HORA 

 

 

1. Evento 

A Grifo Comunicação e Esporte apresenta a Ultramaratona Piracicaba 2020. 

A competição será realizada em 21 de novembro de 2020, com início às 8h, no 

Parque da Rua do Porto, em uma pista asfaltada com extensão de 1.200 metros, no 

entorno do belo lago do parque. Trata-se de um espaço agradável, plano e arborizado, 

localizado na região central da cidade de Piracicaba (SP). 

 A prova acontecerá com qualquer condição climática, exceto em caso de 

condições extremamente adversas que apresentem risco aos participantes e/ou 

organizadores e, nesse caso, poderá ser adiada ou alterado seu local de realização.  

 

2. Modalidades 

 São 26 as modalidades do evento Ultramaratona Piracicaba 2020. 

12 horas – solo (masculino e feminino) 

 12 horas – dupla (masculina, feminina e mista) 

 12 horas – quarteto (masculino, feminino e misto) 

 12 horas – octeto (masculino, feminino e misto) 

 6 horas – solo (masculino e feminino) 

 6 horas – dupla (masculina, feminina e mista) 

 6 horas – quarteto (masculino, feminino e misto) 

 3 horas – solo (masculino e feminino) 

 3 horas – dupla (masculina, feminina e mista) 

 1 hora – solo (masculino e feminino) 
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3. Período de inscrição 

 As inscrições podem ser realizadas no período de 1º de outubro de 2020 até 17 

de outubro de 2020.  

Para as inscrições feitas nesse período, é dado ao atleta o direito de escolha 

do tamanho da camiseta que compõe o kit. Após 17 de outubro, não estará disponível 

a escolha do tamanho da camiseta. 

 A data limite para todas as inscrições é 21 de outubro de 2020 ou até que seja 

atingido o limite de 400 inscritos. 

 

4. Formas, preços e lotes de inscrição 

 As inscrições serão feitas exclusivamente por dois sites: 

www.ticketagora.com.br e www.minhasinscricões.com.br . 

 O pagamento poderá ser efetuado por boleto ou cartão de crédito. 

 De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o atleta tem o prazo de 

sete dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e estorno 

integral do valor da inscrição. Fora desse prazo, o valor da inscrição não será 

devolvido em nenhuma hipótese. 

 

4.1. Valores, datas e lotes 

 Todos os participantes que, na data da prova, tiverem 60 anos completados ou 

mais pagarão 50% do valor da inscrição. Estes idosos moradores a mais de 2 anos na 

cidade de Piracicaba, terão isenção da taxa de inscrição e o seu kit será composto 

pelo número de peito e chip e a inscrição deverá ser efetuada pessoalmente na 

secretaria de esportes da cidade. 

 

 Atletas de revezamento (todas as modalidades) –  3 horas Solo – 1 hora Solo   

 1º lote: R$ 155,00 – até 1º de outubro de 2020   

 2º lote: R$ 175,00 – de 2 de outubro de 2020 até a data limite para inscrições  

  

6 horas – Solo  

 1º lote: R$ 230,00 – até 1º de outubro de 2020   

http://www.ticketagora.com.br/
http://www.minhasinscricões.com.br/
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 2º lote: R$ 270,00 – de 2 de outubro de 2020 até a data limite para inscrições 

 12 horas – Solo 

 1º lote: R$ 250,00 – até 1º de outubro de 2020   

 2º lote: R$ 310,00 – de 2 de outubro de 2020 até a data limite para inscrições 

 

 Obs.: sobre o valor da inscrição será incluída taxa de conveniência nos sites. 

 

5. Kit do atleta  

 O kit do atleta será composto por camiseta, sacola personalizada, numeral de 

peito e chip eletrônico descartável. 

 A retirada do kit será feita no dia 20 de outubro em local a confirmar. 

O responsável pela retirada deverá conferir se está tudo certo com a inscrição: 

nome correto, idade, modalidade, equipe e chip de controle, pois não serão aceitas 

reclamações ou solicitações de alteração posteriores.  

Não haverá troca do tamanho da camiseta no momento da entrega do kit e, 

para sua retirada, o atleta ou representante deverá apresentar um documento de 

identidade com foto e o termo de responsabilidade assinado, declarando estar o atleta 

em perfeitas condições físicas e mentais para participar da competição. 

 

6. Competição e cronometragem (solo e revezamento) 

Serão declarados vencedores(as) os(as) atletas e/ou as equipes que 

percorrerem as maiores distâncias nos tempos das respectivas provas nas quais 

estiverem inscritos. 

 Ao final das 12 horas de prova, o cronômetro será parado e, em caso de 

empate na quantidade de voltas, o vencedor será o atleta e/ou equipe que tiver 

passado antes pelo pórtico, na abertura da última volta.  

 A cronometragem será realizada por chip eletrônico de alta precisão e somente 

o registro do chip terá validade para a organização. Não serão aceitos, em hipótese 

alguma, resultados marcados por cronômetros, registros manuais, aparelhos com GPS 

ou qualquer outro tipo de equipamento.  
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 Durante o evento, a cronometragem divulgará resultados parciais, porém, para 

efeito de premiação, somente serão válidos os resultados divulgados após o fim da 

prova e homologados pela direção técnica.  

 É proibido ao atleta ou membro da equipe dirigir-se à tenda da cronometragem 

durante a realização do evento para conversar ou questionar algum resultado, sob 

pena de desclassificação. Em casos de dúvidas, o atleta deve procurar os membros 

da organização, a qual analisará a questão e, se necessário, levará ao conhecimento 

dos profissionais da cronometragem. 

 Com relação às equipes de revezamento, a estratégia de troca de atleta é de 

responsabilidade da equipe ou do técnico. O importante para a organização é somente 

o tempo e o número de voltas que cada atleta e/ou equipe completou. No entanto, dois 

atletas da mesma equipe não poderão correr no percurso ao mesmo tempo. 

 Se a equipe estiver incompleta, poderá manter-se na prova, mas não 

participará da premiação. 

 O ponto de troca dos atletas será próximo à tenda da cronometragem e será 

bem sinalizado, sendo informado antes do início da prova. Fica proibida a troca em 

outro local, sendo a equipe passível de desclassificação em caso de comprovação da 

irregularidade.  

 A cronometragem será feita com o uso de chip. As voltas serão contabilizadas 

até o término das 12 horas e não serão válidas após esse tempo. A prova estará 

encerrada após 12 horas e serão somadas somente as voltas anteriores.  

 Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor geral da 

prova em até 30 minutos após divulgação do resultado, caso contrário não serão 

admitidos.  

 Os casos não previstos serão analisados e resolvidos pela comissão 

organizadora, a qual é soberana em suas decisões.  

 

7. Participantes 

Nas provas de 12 horas, nas categorias solo e dupla, e também na prova de 6 

horas na categoria solo, a idade mínima para participação do atleta é de 20 anos de 



 
             

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

5 

idade. Para as demais provas e categorias, a idade mínima é de 18 anos de idade 

completos na data da prova. 

  Por tratar-se de uma prova de alto desgaste físico, a organização do evento 

entende que os atletas inscritos têm total conhecimento dos riscos a que estão 

expostos e, assim, devem assinar o termo de responsabilidade da ficha de inscrição 

no qual isentam a organização de qualquer obrigação sobre possíveis danos à sua 

saúde. 

Eventuais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico dos 

atletas na competição, deverão ser custeadas pelo próprio participante. 

Poderá haver exame antidoping e qualquer atleta poderá ser submetido a ele. 

As regras gerais sobre o exame estão disponíveis no site da CBAt 

(http://www.cbat.org.br/anad/normas/default.asp).   

Não será permitida a participação de pacer (atleta não inscrito na prova que 

dita ritmo de corrida a outro participante). 

A organização disponibilizará seguro atleta para todos os participantes do 

evento. 

 

7.1. Alteração da modalidade de inscrição ou transferência de inscrição 

Se o participante desejar alterar a modalidade de inscrição ou transferir sua 

inscrição para outro atleta, poderá fazê-lo até 20 dias antes da data do evento, desde 

que os valores das inscrições sejam os mesmos. No entanto, não serão devolvidos 

valores já pagos.  

 

8. Provas, categorias e premiação 

Todos os atletas que concluírem suas provas receberão uma medalha de 

honra ao mérito.  

Para a classificação e premiação por categorias, será considerado o ano de 

nascimento do atleta.   

 

8.1. 12 horas – solo – premiação com troféu especial para os cinco primeiros 

colocados na categoria geral masculino e geral feminino. Nas faixas etárias, haverá 

http://www.cbat.org.br/anad/normas/default.asp
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premiação com troféu para os três primeiros colocados nas categorias (masculinas e 

femininas) 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 

anos ou mais. 

 

8.2. 12 horas – dupla – premiação com troféu para os cinco primeiros colocados nas 

categorias geral masculino, feminino e mista. 

8.3. 12 horas – quarteto – premiação com troféu para os três primeiros colocados nas 

categorias geral masculino, feminino e mista (que deve ter, no mínimo, um membro do 

sexo oposto). 

 

8.4. 12 horas – octeto – premiação com troféu para os três primeiros colocados nas 

categorias geral masculino, feminino e mista (que deve ter, no mínimo, um membro do 

sexo oposto). 

 

8.5. 6 horas – solo – premiação com troféu para os cinco primeiros colocados nas 

categorias geral masculino e geral feminino. Nas faixas etárias, haverá premiação com 

troféu para os três primeiros colocados nas categorias (masculinas e femininas) 20 a 

29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 anos ou mais. 

 

8.6. 6 horas – dupla – premiação com troféu para os cinco primeiros colocados nas 

categorias geral masculino, feminino e mista. 

 

8.7. 6 horas – quarteto – premiação com troféu para os três primeiros colocados nas 

categorias geral masculino, feminino e mista (que deve ter, no mínimo, um membro do 

sexo oposto). 

 

8.8. 3 horas – solo – premiação com troféu para os cinco primeiros colocados nas 

categorias geral masculino e geral feminino. 

 

8.9. 3 horas – dupla – premiação com troféu para os três primeiros colocados nas 

categorias geral masculino, geral feminino e mista. 
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8.10. 1 hora – solo – premiação com troféu para os cinco primeiros colocados nas 

categorias geral masculino e geral feminino. 

  

9. Programação do evento 

 Até 1º de outubro de 2020 – 1º lote de inscrições  

 De 2 de outubro a 21 de outubro 2020 – 2º lote de inscrições  

 20 de novembro de 2020, retirada do kit e entrega do termo de 

responsabilidade em local próximo da prova, a confirmar. 

 21 de novembro de 2020, a partir das 6h – concentração. 

 21 de novembro de 2020, às 8h – largada das provas de 12 horas solo e 

revezamento. 

 21 de novembro de 2020, às 14h – largada das provas de 6 horas solo e 

revezamento. 

 21 de novembro de 2020, às 17h – largada das provas de 3 horas solo e 

revezamento. 

 21 de novembro de 2020, às 19h – largada da prova de 1 hora solo.  

 21 de novembro de 2020, pontualmente, às 20h – encerramento da corrida. 

 21 de novembro de 2020, a partir de 20h30 – cerimônia de premiação. 

 

10. Elementos de identificação do atleta (número e chip) 

Cada atleta receberá um número que deverá ser fixado na parte frontal da sua 

vestimenta e com o qual será identificado pela organização. Sendo respeitada a 

colocação do número oficial, o atleta poderá utilizar o espaço das suas vestimentas 

para exibir seus apoiadores/patrocinadores individuais. 

 Não será permitido que os atletas inscritos corram com o dorso nu (sem 

camisa). 

Cada participante receberá um chip eletrônico, intransferível, que deverá ser 

utilizado durante toda a corrida.  

A responsabilidade pelo correto uso do chip e da instalação em seu 

corpo/vestuário é exclusivamente do atleta, bem como a passagem no tapete de 
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captação de dados, pois se tratam de equipamentos eletrônicos sensíveis e podem 

sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações. No caso de mau uso por 

conta do atleta, a organização do evento fica isenta de qualquer responsabilidade pelo 

resultado e classificação final (da equipe ou do atleta) na prova. 

Todos os participantes se comprometem a respeitar rigorosamente este artigo 

sob pena de desclassificação sumária. 

 O atleta que não usar o número afixado na camiseta será retirado do percurso 

e do funil de chegada. 

 

11. Controle e aferição 

A cronometragem do evento será efetuada com chip eletrônico de alta 

precisão, que fará a coleta de dados através de tapete identificador. O posto de 

controle da prova estará localizado junto à passagem pelo tapete identificador do chip 

eletrônico. 

Os atletas não deverão permanecer na área de controle da cronometragem, 

pois isso pode interferir no registro das voltas. 

Não será permitido ao atleta correr fora do percurso, que totaliza 

aproximadamente 1.200 metros por volta. 

Ao se ausentar do percurso por qualquer motivo, o atleta deverá informar sua 

saída à organização e sua posterior entrada deverá acontecer no mesmo local onde 

saiu.  

Uma equipe de saúde estará presente na pista. O número do atleta que 

receber atendimento será anotado pelo serviço médico, o qual informará à direção da 

prova o motivo do atendimento. Após ser avaliado pelo profissional médico, este irá 

decidir se o atleta poderá continuar no evento ou se será desclassificado por decisão 

médica. Se continuar na prova deverá retornar pelo mesmo local que saiu e seguindo 

o fluxo da pista. 

 

12. Alimentação e hidratação 

A organização da prova disponibilizará um ponto de apoio durante o percurso. 
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Serão servidos água fresca e gelada, bebidas isotônicas, refrigerantes e 

energéticos. Também serão oferecidas frutas (banana, laranja, melancia, açaí e 

ouras). 

Além disso, serão servidas duas refeições. 

 Primeira refeição, às 12h: macarrão ou outra massa 

 Segunda refeição, às 16h: purê de batata 

 

Cada atleta será responsável pelo controle da sua alimentação e hidratação. O 

participante deverá servir-se nas mesas de alimentação e hidratação, cabendo à 

organização da prova apenas a reposição dos alimentos e líquidos. Qualquer outro 

tipo de alimento que desejar consumir deverá ser providenciado pelo próprio atleta. 

Somente os atletas devidamente inscritos no evento e que portarem seus 

números de identificação serão atendidos pela organização nas barracas de 

alimentação e hidratação. 

 

13. Assistência médica  

Haverá assistência médica com ambulância durante as 12 horas de prova e a 

autoridade médica presente no local poderá retirar da competição qualquer atleta que 

não for considerado apto para manter-se na prova ou que tenha recebido cuidados 

médicos vitais. 

 

14. Abandono 

Se o atleta for afastado da prova por decisão médica, terá seu chip eletrônico 

retirado pela organização. Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a 

um fiscal da prova seu número de identificação e o chip eletrônico. 

Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões médicas, o atleta não 

poderá retornar à prova. O resultado final do atleta que abandonar a prova, 

voluntariamente ou por razões médicas, será a metragem válida até o momento de 

saída da competição. 

 

15. Estrutura e uso do espaço 
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As tendas e barracas dos atletas poderão ser colocadas em espaços 

exclusivos destinados pela organização. 

Os apoiadores não poderão, em hipótese alguma, entrar na pista para entregar 

alimentos aos seus atletas, o apoio somente poderá ser feito pelo lado externo da 

pista. 

A organização da prova disponibilizará banheiros próximos à pista, tenda de 

alimentação/hidratação. 

 

16. Medalha e certificado 

Cada participante inscrito que concluir sua prova receberá uma medalha de 

honra ao mérito. Aos concluintes também serão enviados seus respectivos certificados 

com as informações do evento e seu resultado. 

 

17. Viagem e hospedagem 

A organização do evento não se responsabiliza pelo deslocamento do atleta 

até o local da prova e sua hospedagem. A programação e os custos para tal são de 

responsabilidade de cada participante. 

 

18. Direitos de imagem 

A organização terá o direito exclusivo de uso das imagens do evento. 

Ao se inscrever no evento, o participante afirma que disponibilizará à 

organização o direito de uso do seu nome e da sua imagem individual e coletiva para 

tudo aquilo que se refere à sua participação no evento, incluindo uso comercial. 

 

19. Normas do evento 

O evento será regido pelo presente regulamento e, ao se inscrever na prova, o 

participante confirma que está de acordo com as regras determinadas pela 

organização, as quais constam neste regulamento. 

A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar este regulamento, total ou parcialmente, sem prévio aviso. 
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20. Contrapartida social 

 Será destinado a uma instituição da cidade de Piracicaba um percentual do 

valor das inscrições. A entidade beneficiada será informada posteriormente pela 

organização do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização 

Grifo Comunicação e Esporte Ltda. 

CNPJ 36.417.535/0001-00 

 

 

Apoio 

Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras 
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Termo de Responsabilidade Individual 

 

Eu, ___________________________________________________________ , 

portador do RG_________________ e do CPF___________________, residente no 

endereço _________________________________, ______ na cidade de ____________, 

estado do __________, estou de acordo com o presente termo de responsabilidade. 

Assim, declaro que: 

• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar minha inscrição 

no evento “Ultramaratona Piracicaba” são de minha total responsabilidade e/ou do meu 

representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe. 

• Li e estou de acordo com o regulamento do evento, que me foi apresentado no 

ato de inscrição e foi divulgado nos perfis do evento em mídias sociais (Facebook e 

Instagram). 

• Participo deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os organizadores, os patrocinadores e os realizadores, em meu nome e 

dos meus sucessores. 

• Estou ciente do meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para a 

participação, gozando de saúde perfeita, havendo treinado adequadamente para este 

evento. 

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais 

por mim causados durante minha participação neste evento e que sou responsável por 

eventuais despesas médicas e hospitalares decorrentes do desgaste físico na prova. 
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• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, 

renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com 

materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, 

reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a 

qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser 

implementadas no mercado para este e outros eventos ou nas ações realizadas pela Grifo 

Comunicação e Esporte Ltda. e/ou seus parceiros comerciais. 

• Estou ciente de que, ao me cadastrar ou me inscrever em eventos desta 

organização, automaticamente, incluo minhas informações pessoais no banco de dados da 

Grifo Comunicação e Esporte Ltda., autorizando-a, desde já, a enviar para o endereço 

eletrônico ou o endereço físico cadastrado qualquer tipo de correspondência eletrônica ou 

física sobre qualquer promoção ou ação promocional, bem como comercial desenvolvida 

pela organização e/ou por seus parceiros. 

• Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, seguros, 

assistência médica e quaisquer outras gastos necessários ou provenientes da minha 

participação neste evento, antes, durante ou depois da sua data. 

• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo 

percurso, local de entrega de kit ou qualquer local de visibilidade no evento voltado ao 

público ou meios de divulgação e promoção, qualquer tipo de material político, 

promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem 

autorização por escrito da organização. Também me comprometo a não utilizar nenhum 

tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos seus 

participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado das áreas anteriormente 

descritas caso seja considerado necessário pela organização ou outras autoridades. 

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

prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, assumo ter pleno conhecimento e 

aceito o regulamento do evento, bem como que respeitarei as áreas destinadas à 

organização do evento, sendo vedada minha presença nas estruturas de apoio a equipes 

montadas em locais inadequados ou que interfiram no andamento do evento, bem como 

em locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado desses 

espaços em qualquer tempo. 
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Portanto, afirmo que estou ciente de todo o teor do regulamento da prova e dos 

meus direitos e obrigações no evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e 

regulamentações da competição. 

 

Ultramaratona Piracicaba 2020 

Contato: ultramaratonapiracicaba@gmail.com 

 

                                            ____________________   /___________________   

                                                                                Local/data  

       _________________________________________ 

                                    Assinatura do participante 

mailto:ultramaratonabrasil2018@gmail.com

