
REGULAMENTO ULTRA TRAIL CHAPADA DIAMANTINA 2021 
 
Percursos curtos (7,8km, 15km, 22km) - dupla e individual 
Percursos longos (37km, 50km) - individual 

 
Este regulamento é válido somente para os percursos progressivos de 7,8km, 15km e 
22km. O regulamento dos percursos de 37km e 50km está ao final deste.  
 

1. A prova (Percursos 7,8 km, 15 km e 22 km) 
 
1.1 A Ultra Trail Chapada Diamantina é uma competição de corrida a pé na natureza 

com um percurso demarcado, em que o objetivo é concluir o(s) trajeto(s) no menor 
tempo possível. A prova acontece no dia 13 de novembro de 2021, em Mucugê, na 
Chapada Diamantina, Bahia. 
 

1.2 Os atletas escolhem, no ato da inscrição, somente sua categoria. A distância do 
percurso que irão competir é definida durante a competição, através do sistema de 
avanço progressivo. A disputa funciona assim: todos os atletas largam no percurso 
Light (7,8km). Em um determinado trecho haverá um portal de acesso para o 
percurso Power (15 km), em que 60% dos atletas inscritos na prova poderão 
avançar. Os que conseguiram avançar para o percurso Power (15 km) encontrarão 
um outro portal de acesso desta vez para o percurso Mega Power (22 km). Neste 
portal podem avançar 25% do total de inscritos na prova. As distâncias exatas de 
cada portal são informadas no briefing técnico da prova, no dia 08/11/2021, 
enviado via e-mail aos atletas. 

 
1.3 Os percursos curtos da Ultra Trail Chapada Diamantina contam com três distâncias: 
-Light (7,8 km) 
- Power (15km) 
- Mega Power (22km) – percurso válido para o CBTR (Campeonato Baiano de Trail 
Runinng). 
Essas distâncias são aproximadas e a quilometragem e a altimetria exata será 
divulgada no briefing. 
 

1.4 No sistema de avanço progressivo o atleta que avançar para o percurso maior não 

poderá desistir posteriormente e voltar para o percurso menor. Os que desistirem de 

seguir no percurso que acessaram estarão desclassificados.  
 

1.5 O atleta que encontrar o portal de acesso aberto para o percurso maior e não se 

sentir apto para seguir, pode a qualquer momento continuar no percurso menor.  

1.6 O atleta que chegar ao portal de acesso e encontrar o percurso maior com as vagas 

já esgotadas, deverá obrigatoriamente seguir para o percurso menor, estando 

desclassificado caso não siga as orientações dos staffs.  
 

1.7 Todas as informações sobre o sistema de avanço progressivo são apresentadas 

durante o Briefing Técnico, enviado por e-mail no dia 08/11/2021.  



1.8 Os percursos curtos contam com as 6 categorias conforme, abaixo:   
- Dupla Masculina (dois homens) 
- Dupla Mista (um homem e uma mulher) 
- Dupla Feminina (duas mulheres) 
- Dupla Família (somente pais e filhos, irmãos ou casais - que comprovem com 
documentação) 
- Individual Masculino 
- Individual Feminino 
Todas essas categorias possuem pódio até o 5º colocado. 
Não haverá pódios por divisão de idade, apenas por gênero. 

Os atletas que não formarem dupla até a data limite estipulada em “Políticas” serão 
direcionados automaticamente para a categoria individual. 
 
1.9 A idade mínima para participação na UTCD é de 18 anos, completos até 31 de 
dezembro do ano em que a competição é realizada. Atletas com menos de 18 anos e 
que portarem carta de autorização dos responsáveis legais, terão pedido de inscrição 
analisados pelo diretor da prova. Os menores de idade também estão liberados se 
estiverem competindo com seu responsável legal. 
 
1.10 A UTCD será realizada sob qualquer condição meteorológica. 
 
1.11 Os organizadores da UTCD podem, a qualquer momento, cancelar a prova, 
mesmo que esta já esteja sendo realizada, se considerarem que haja risco de 
segurança ou por qualquer outro motivo que considerado adequado. 
 
1.12 Caso a prova seja cancelada antes da data de sua realização, uma nova data será 
remarcada e todos os atletas já inscritos estarão automaticamente inscritos para o 
novo período. 
 
1.13 Em caso de desistência para correr a prova, o atleta não terá seu dinheiro 
reembolsado. 
  
2. Regras 
2.1 Os atletas que compõe a dupla não devem se distanciar por mais de 20 metros 
durante todo o trajeto e nos pontos de corte, assim como na chegada, a distância não 
pode ultrapassar os 5 metros. 
2.2 A organização não se responsabiliza pelo registro de duplas que cruzarem o pórtico 
e o portão de corte com distância superior a 5 metros. 
2.3 A organização terá pontos de fiscalização de passagem dos atletas para se certificar 
de que as duplas estão andando juntas. 
2.4 Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro escolhido na inscrição da prova. 
Atletas que tentarem encurtar caminhos ou que levarem algum tipo de vantagem em 
relação a outros atletas, estão automaticamente desclassificados. 
2.10 Cada atleta receberá um número de peito que será sua identificação. A dupla terá 
a mesma numeração de peito, sendo que um atleta receberá terminação A, após o 
número, e o outro terá terminação B, após o número. Exemplo: 001-A e 001-B. 
2.11 Se o número de peito for perdido ou extraviado antes da largada, o atleta deverá 
adquirir um novo par de número e pagar uma taxa de extravio de R$50,00 (cinquenta 
reais). Caso um atleta inscrito em dupla extravie o número de peito, haverá a 



necessidade de trocar o número dele e do parceiro, independente de perder um ou 
dois números. A quantia deverá ser paga em dinheiro no momento da retirada dos 
novos números. Caso haja alteração de atleta na retirada de kits, também será 
necessário trocar os números de peito e será cobrada uma taxa no valor de 50,00 
(cinquenta reais) para a troca. 
2.12 Os números de peito deverão ser fixados abaixo do peito com as presilhas 
entregues no kit, possibilitando a visibilidade dos números pelos fiscais da prova. 
2.13 Os atletas são responsáveis por manter os números visíveis na parte frontal da 
camisa durante toda a prova. 
2.14 Não é permitido fazer qualquer tipo de alteração ou personalização nos números 
de peito. 
2.15 É permitido o uso de reboque para auxiliar o parceiro no percurso. A ajuda ao 
parceiro também é permitida através de contato físico. 
2.16 Os atletas não poderão receber ajuda externa durante a competição. Caracteriza-
se ajuda externa qualquer pessoa que não esteja inscrita na prova ou que não faça 
parte da organização da corrida. Caso seja constatada a ajuda externa o(s) atleta(s) 
será desclassificado. 
2.17 Só constarão na lista final de classificação, os atletas que tiveram percorrido todo 
o trajeto da prova dentro do tempo limite de prova, de acordo com a regra. 
2.18 Os atletas do percurso LIGHT terão até 4 horas para concluir o percurso. 
2.19 Os atletas do percurso POWER terão até 4 horas para concluir o percurso. 
2.20Os atletas do percurso MEGA POWER terão até 4 horas para concluir o percurso. 
2.21 O tempo de prova começa a contar a partir da largada oficial da prova, 
independente do atleta ter largado após a partida oficial. 
2.22 Após o tempo limite de prova, o atleta estará automaticamente desclassificado, 
mas ainda assim deve se dirigir para a chegada, para que os fiscais de prova possam 
registrar sua passagem e se certificar de que não há competidores no trajeto da 
competição necessitando de apoio ou ajuda. 
 

 

  
3. Largada e Chegada 
3.1 A largada e a chegada da competição acontecem na cidade de Mucugê. 
3.2 O horário da largada será às 13h30 para os percursos de 7, 15 e 22km. 
3.3 Todos os atletas deverão entrar por trás do pórtico e nunca por cima das grades, 
ou pela frente dos demais atletas. Essa atitude de desrespeito à fila de acesso não será 
permitida pela organização e os atletas que se posicionarem à frente dos demais 
furando a fila, serão convidados a se posicionarem ao final da fila. 
  
4. Sinalização 
4.1 Os percursos terão trajetos demarcados e o atleta é responsável por prestar 
atenção e seguir a sinalização corretamente. A responsabilidade de seguir o trajeto 
oficial da prova é dos competidores. Prestem muita atenção, pois se trata de um 
percurso na natureza e uma distração pode fazer com que não perceba uma 
marcação.  
4.2 Para a marcação serão usadas placas com setas/flechas que indicarão o caminho a 
seguir, cavaletes com informações, além de fitas na cor vermelha e cal. 
  



5. Segurança 
5.1 A prova conta com suporte de ambulância. Seu deslocamento acontecerá em caso 
de necessidade de atendimento ou resgate de atletas para encaminhamento para o 
hospital. Haverá também equipe de enfermagem e de resgatistas que ficarão em local 
estratégico para socorro. 
5.2 Os atletas devem estar em dia com seus exames e só devem participar do evento 
se estiverem 100% em condição física e psicológica para se submeter a esforço físico 
intenso (isso é de responsabilidade de cada atleta). Os atletas são responsáveis por 
supervisionar as condições de saúde do seu parceiro durante toda a prova. Qualquer 
mal súbito deve ser imediatamente comunicado à organização, para que o 
atendimento seja providenciado. Se caso um atleta tiver problemas de saúde, o 
parceiro deve ficar com ele no local e passar a informação para outros atletas que 
devem informar o ocorrido a organização. 
5.3 É obrigatória a entrega do termo de responsabilidade assinado pelo atleta durante 
a entrega de kit atleta.   
5.4 É proibida a entrada nas trilhas de espectador que esteja usando qualquer tipo de 
veículo, a motor ou não. A prova acontece em uma região de muito singletrack e 
trechos estreitos em pedras, de difícil acesso. O uso das trilhas por pessoas que não 
estejam competindo ou que não façam parte da organização coloca em risco a 
segurança dos participantes. 
5.5 Somente a organização da prova está autorizada a circular pelo percurso da prova 
usando carros, motos ou quadriciclos. O staff da prova que estiver usando veículo a 
motor estará devidamente identificado, assim como os veículos terão identificação da 
prova. 
5.6 Qualquer pessoa, mesmo que se deslocando a pé nas trilhas, deve respeitar as 
orientações da organização da prova para garantir a segurança dos competidores. 
5.7 Todos os atletas devem respeitar as leis de trânsito e sempre trafegar na sua mão. 
  
6. Pontos de hidratação 
6.1 A quantidade e a quilometragem exata de cada ponto de hidratação serão 
divulgadas no briefing técnico no dia 08 de novembro de 2021, via e-mail cadastrado 
pelo atleta no ato da inscrição.  
6.2 A organização indica que todos os atletas levem mochilas de hidratação para serem 
auto suficientes durante todo o percurso. 
6.3 A organização do evento fornecerá copos retráteis aos competidores aos 
competidores, pois não haverá disponibilidade de copos descartáveis e a hidratação 
ficará disponível apenas em jarras. 
  
7. Comportamento dos participantes 
7.1 Os atletas deverão manter o espírito esportivo em todas as circunstâncias e deixar 
passar os corredores mais rápidos sem tentar obstruir a passagem deles, independente 
da categoria dos atletas. 
7.2 É proibido xingar ou agredir outro competidor, por qualquer que seja a situação. 
7.3 Os corredores devem respeitar o meio ambiente e se comprometem a não poluir o 
local do percurso. É proibido qualquer tipo de descarte no trajeto da prova. Os 
descartes de lixos devem ser feitos somente nos pontos de hidratação, em local 
indicado pela organização, ou na chegada da prova. Caso o atleta seja flagrado 



descartando lixo em local inadequado será automaticamente desclassificado da UTCD 
2021 e suspenso da UTCD 2022. 
7.4 Atletas  que desrespeitarem staffs, tentarem burlar as regras ou agirem de má fé, 
serão desclassificados e suspensos da UTCD 2022. 
 
 
8. Premiação 
8.1 O pódio de cada percurso será composto pelas cinco primeiras duplas de cada 
categoria e no individual, os cinco primeiros atletas do open masculino e feminino. 
8.2 É obrigatório o comparecimento dos atletas ao pódio para receber a premiação. Os 
atletas que não estiverem presentes no pódio no momento da premiação, não terão 
direito aos prêmios ou troféus posteriormente. Caso estejam impedidos de 
comparecer ao pódio por algum motivo, os atletas devem enviar seus representantes, 
que deverão subir no pódio e poderão receber os troféus. Cada atleta da dupla deve 
enviar o seu representante e cada colocação no pódio deve sempre estar representada 
por dois atletas. Uma única pessoa não poderá subir ao pódio para representar dois 
atletas, salvo na categoria individual. 
  
9. Protestos 
9.1 Qualquer protesto sobre a prova que envolva atletas ou organização do evento 
deve ser entregue por escrito ao comitê técnico da prova, no local de largada/chegada. 
9.2 Os protestos podem ser entregues até 30 minutos após o competidor(reclamante) 
ter cruzado a linha de chegada. 
9.3 Para que o protesto seja avaliado, será cobrada uma taxa de R$150,00 (cento e 
cinquenta reais) por cada protesto. O valor deve ser entregue junto com o protesto. 
9.4 Sendo o protesto procedente, a taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) será 
devolvida ao reclamante. Caso a reclamação não proceda, a taxa ficará retida com a 
organização da prova e não será devolvida.   
 
10. Disputa por equipes 

10.1 Podem participar dessa disputa, equipes que tenham de 20 atletas para cima. Grupos 

com menos de 20 atletas não somarão pontos para a disputa por equipes. 

10.2 Será considerada a equipe campeã aquela que tiver o maior número de atletas inscritos 

na competição. 

10.3 Para que o atleta ou dupla some pontos para uma determinada equipe, ele deverá 

realizar inscrição com o nome da equipe. O nome da equipe deverá ser um único e igual para 

todos os atletas.     

10.4 Não somarão pontos para a disputa por equipes os atletas que realizarem mudanças na 

inscrição após o dia 05 de novembro de 2021 (prazo limite para realizar inscrições ou solicitar 

alterações de forma online, conforme nossas políticas). Após essa data, já estará gerada a 

tabela de resultado por equipes, com todos as duplas que participam da disputa já 

cadastradas.  



10.5 Na sexta (12/11/2021), dia reservado para alterações extras presenciais, não será possível 

cadastrar novas duplas ou realizar alterações na tabela de geração de resultados por equipe. 

Por isso, todas as duplas que por algum motivo tiverem que realizar alguma alteração e 

receberem novas placas com novos números, não estarão somando pontos por equipe. A 

medida tem como objetivo evitar erros de cadastramento no sistema que prejudicariam o 

resultado. 

10.6 Sendo assim, todas as duplas que receberem novos números ou precisarem fazer 

alterações após o dia 05 de novembro de 2021 não estarão pontuando para a disputa por 

equipes.   

10.7 Atletas inscritos na categoria Individual Open somam pontos por equipe. 

10.8 Caso ocorra empate no número de duplas inscritas a equipe vencedora será aquela com o 
maior número de finishers no percursos de 50 km, depois no percurso de 37 km, depois no 
percurso de 22 km, depois no percurso de 15 km e por fim no percurso de 7,8 km.  

 

11. Inscrições 

11.1 As inscrições para a Ultra Trail Chapada Diamantina 2020 terão início no dia 22 de fevereiro 

de 2020 e se encerram no dia 05 de novembro de 2021.  

11.2 As inscrições serão feitas pela plataforma Ticket Agora, podendo o atleta acessar o site da 

Gantuá para clicar no botão de inscrições e migrar diretamente para a página do evento Gantuá 

no site Ticket Agora. 

11.3 Os valores das inscrições são individuais e definidos conforme a programação de datas 

abaixo:   

Inscrições de 20/02/2020 a 05/11/2021  

 

VALORES POR LOTE*: 

 

Kit Básico 

Percursos de 7 km, 15 km e 22 km (valores individuais) 

R$ 125,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 155,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 185,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 215,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 245,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 275,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

Kit Básico 



Grupos/Assessorias - Percursos de 7 km, 15 km e 22 km (valores individuais) 

R$ 105,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 130,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 155,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 180,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 205,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 235,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

Kit Básico 

Percursos de 37 km e 50 km (valores individuais) 

R$ 175,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 205,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 235,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 265,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 295,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 325,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

Kit Básico 

Grupos/Assessorias - Percursos de 37 km e 50 km (valores individuais) 

R$ 155,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 180,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 205,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 230,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 255,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 285,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

* Os valores dos kits são cobrados por atleta. Os kits são individuais. Em caso de dupla, serão cobrados dois kits. 

* O atleta deverá levar 2 kg de alimentos não perecíveis para doação no dia da retirada do kit atleta. A doação de 

alimentos faz parte da Ação Social da UTCD. 

 

 

11.4 O kit atleta é composto por: 

01 Número de peito 
01 Sacochila 
01 Copo retrátil 
01 Kit de Clip Button 



01 Sachê de isotônico Reidrate 
01 Seguro atleta 
01 Medalha de finisher* (somente se concluir o percurso classificado) 
01 Pulseira para hidratação e frutas pós prova 
O atleta inscrito e devidamente identificado com o número de peito receberá hidratação 
fornecida pela organização nos pontos oficiais informados no briefing eletrônico.  

*Para receber a medalha de finisher o atleta deverá estar classificado ao cruzar a linha de 
chegada e deverá ter cumprido as regras previstas no regulamento da prova. 

11.5 No momento da inscrição, o atleta poderá adquirir um combo de produtos promocionais 
do evento ao valor de R$ 65,00.  

11.6 O combo de produtos promocionais é composto por: 

01 Camisa casual manga curta dry-fit 

01 Viseira 

01 Bandana tubular 

 

12. Entrega de kits 

 

12.1 A entrega de kits da Ultra Trail Chapada Diamantina 2021 acontecerá nos dias 12 e 13 de 
novembro de 2021. Na sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e no sábado, de 9 às 12h, no Clube 
Social de Mucugê.  
 
12.2 Em hipótese alguma haverá entrega de kits fora dos dias e horários pré-determinados para 
cada categoria.  

12.3 Atletas que não puderem retirar seus kits nos dias programados, devem enviar o termo de 
autorização para retirada de terceiros preenchido e assinado, junto com a cópia do RG ou CNH.  

12.4 O atleta que forma a dupla poderá retirar o kit do seu parceiro. 

12.5 Os kits retirados por terceiros ou por atletas que formem a dupla terão o número de peito 
retido com a organização. A retirada dos números de peito só poderá ser feita pelo atleta 
proprietário da inscrição mediante a apresentação de documento com foto: RG ou CNH. O atleta 
poderá retirar seu número de peito na tenda da arbitragem até 30 minutos antes da largada da 
prova. Essa é uma medida para evitar que atletas não inscritos peguem o número de peito de 
terceiro e corram a prova sem possuírem seguro atleta e, muitas vezes, ainda em categoria 
errada, prejudicando o resultado do evento.  

12.6 Atletas que não retirarem seus kits no dia e horário estabelecido pela organização 
perdem o direito ao kit, não podendo resgatá-lo em outra data ou horário. 

12.7 Haverá ação social no momento da retirada do kit atleta. Cada atleta deverá doar 2 kg de 
alimentos não perecíveis que serão doados às famílias carentes de Mucugê, na Chapada 
Diamantina. 

 

 

13. Políticas para desistência, troca de inscrição ou dupla 



 

13.1 Em caso de desistência de participação na Corrida Gantuá não haverá reembolso do valor 
pago no ato da inscrição, exceto para o caso previsto por lei em que o atleta poderá desistir 
em até 7 dias corridos após a compra, devendo o mesmo solicitar ao site Ticket Agora o 
reembolso da inscrição dentro do prazo previsto em lei. Após este período não haverá 
reembolso de inscrição. O atleta também não poderá deixar a inscrição como crédito para 
outro evento.  

13.2 O atleta poderá substituí-lo por outro participante não inscrito gratuitamente até o dia 05 
de novembro de 2021, devendo fazer a solicitação pelo site Ticket Agora. Após esta data, as 
alterações só serão possíveis durante a entrega de kit atleta, em 12 de novembro de 2021, nos 
horários já mencionados acima, no Clube Social de Mucugê, mediante o pagamento da taxa de 
serviço de R$ 50,00 para cada alteração que se fizer necessária. O pagamento deve ser 
realizado em espécie no momento da troca. Em hipótese alguma haverá alteração de inscrição 
no dia da corrida, dia 13 de novembro de 2021. 

13.3 Trocas de categorias, nome da equipe e entre parceiros já inscritos podem ser feitas sem 
custo até o dia 05 de novembro de 2021. Trocas em que houver diferença de valor entre um 
percurso e outro serão feitas após o atleta pagar a diferença de valor. Se o atleta decidir trocar 
por um percurso inferior, não terá a diferença de valor devolvida. Após o dia 05 de novembro 
de 2021, as alterações só serão possíveis durante a entrega de kit atleta, no dia 12 de 
novembro de 2021, e mediante o pagamento da taxa de serviço de R$ 50,00 para cada 
alteração que se fizer necessária. O pagamento deve ser realizado em espécie no momento da 
troca.  

13.4 Ao realizar a inscrição na Ultra Trail Chapada Diamantina 2021, o atleta declara estar de 
acordo com a Políticas do Evento descritas acima, não cabendo nenhum recurso. 

 

 

14. Termo de Responsabilidade 

 

14.1 O atleta deverá levar o termo de responsabilidade impresso e assinado no dia da entrega 
de kits. O termo encontra-se no site da Gantuá no endereço 
www.gantua.com.br/eventos/trilha/   no item Termo de Responsabilidade.  

 
  
15. Considerações finais 
15.1 O não cumprimento das regras deste regulamento será analisada pelo diretor 
técnico da prova e poderá implicar na desclassificação, suspensão ou banimento do 
atleta. 
15.2 Qualquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será analisada e 
julgada pelo diretor técnico da prova. 
15.3 A interpretação e a decisão do diretor técnico da prova será final e obrigatória 
para todos os participantes. 
  
Organização da Ultra Trail Chapada Diamantina 2021 
  

http://www.gantua.com.br/eventos/trilha/


REGULAMENTO ULTRA TRAIL CHAPADA DIAMANTINA 37km e 50km (PROVA 
INDIVIDUAL). Este regulamento não é válido para as categorias de 7, 15 e 22km, que 
tem regulamento próprio. 
  
1. A prova 
1.1 A Corrida ULTRA TRAIL CHAPADA DIAMANTINA é uma competição de corrida a pé 
na natureza com um percurso demarcado, disputada individualmente, em que o 
objetivo é concluir o trajeto no menor tempo possível. A prova acontece no dia 14 de 
novembro de 2021, em Mucugê, na Chapada Diamantina, Bahia. O horário da largada 
será às 8:00 da manhã. 
1.2 Haverá escolha prévia para os percursos de 37,1km e de 50,7km 
1.3 Não haverá corte no percurso de 37km e o atleta terá um tempo limite para 
conclusão da prova de até 8h. O percurso será o mesmo dos 50km, porém ao final, os 
atletas serão direcionados para a chegada e não para a área de apoio como no 
percurso de 50km. Caso o atleta extrapole o tempo limite de prova será 
automaticamente desclassificado e não receberá a medalha de finisher. 
1.4 No percurso de 50km o tempo limite de prova é de 10h. Por motivo de segurança, 
haverá um ponto de corte no km 36, na área de apoio. Os atletas que chegarem neste 
ponto após 7 horas de prova serão desclassificados e impedidos de continuarem no 
trajeto, não recebendo medalha de finisher. Os atletas que continuaram na prova 
poderão chegar à noite, mesmo passando pelo corte. É obrigatório o uso de lanterna 
de cabeça em PLENO estado de funcionamento. Após a saída do ponto de apoio, será 
obrigatório carregar a lanterna de cabeça. 
1.5 A Área de Apoio será o espaço destinado somente aos atletas dos 50km e tem 
como objetivo disponibilizar os sacos de apoio, alimentação e hidratação. A localização 
da Área de Apoio será próxima da linha de largada/chegada, no km 37, e estará 
devidamente identificada.  
1.6 O saco de apoio é um saco transparente de 20 litros, com a respectiva numeração 
de cada atleta e será fornecido pela organização na entrega do Kit Atleta. O atleta 
pode preencher o saco apoio de acordo com a sua necessidade não podendo 
extrapolar o limite indicado. Antes da largada (dia 14/11), o atleta deverá entregar o 
saco no ponto de apoio. Os sacos estarão enfileirados, na ordem crescente para 
facilitar a visualização durante a prova na área de apoio. 
1.7 A idade mínima para participação na Ultra Trail é de 18 anos completos até 31 de 
dezembro do ano em que a competição é realizada. Atletas que ainda não tenham 
completado 18 anos no dia do evento, precisam de carta de autorização do 
responsável legal entregue impressa para correr. Consulte a organização para receber 
o formulário padrão de autorização.  
1.8 A Ultra Trail Chapada Diamantina será realizada sob qualquer condição 
meteorológica e pode ter pontos de corte ou redução de percurso por questões de 
segurança, caso as condições da trilha apresentem riscos aos atletas no dia do 
evento.   
1.9 Os organizadores da Ultra Trail Chapada Diamantina podem, a qualquer momento, 
cancelar a prova, mesmo que esta já esteja sendo realizada, se considerarem que haja 
risco de segurança ou por qualquer outro motivo considerado adequado.  



1.10 Caso a prova seja cancelada antes da data de sua realização, uma nova data será 
remarcada e todos os atletas já inscritos estarão automaticamente inscritos para o 
novo período. 
1.11 Em caso de desistência para correr a prova, o atleta não terá seu dinheiro 
reembolsado. 
Obs. As distâncias exatas e a altimetria serão informadas no Briefing Técnico Eletrônico 
do dia 08/11/2021, enviado por e-mail. 
 
2. Regras 
2.1 Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro da prova estipulado e 
demarcado pela organização. Atletas que tentarem encurtar caminhos ou que forem 
flagrados em trechos que não fazem parte do percurso, independentemente deste 
encurtar ou não o caminho, estão automaticamente desclassificados. 
2.2 Cada atleta receberá um número de peito que será sua identificação 
2.3 Se o número de peito for perdido ou extraviado antes da largada, o atleta deverá 
adquirir um novo número e pagar uma taxa de extravio de R$40,00 (quarenta reais). 
2.4 O número de peito deve ser fixados abaixo do peito com as presilhas entregues no 
kit, possibilitando a visibilidade do número pelos fiscais da prova. 
2.5 Os atletas são responsáveis por manter os números visíveis na parte frontal da 
camisa durante toda a prova.  
2.6 Não é permitido fazer qualquer tipo de alteração ou personalização nos números 
de peito. 
2.7 Os atletas não poderão receber ajuda externa durante a competição. Caracteriza-
se ajuda externa qualquer pessoa que não esteja inscrita na prova ou que não faça 
parte da organização da corrida.  
2.8 Constarão na lista final de classificação, os atletas que tiveram percorrido todo o 
trajeto da prova dentro do tempo limite de prova, seguidos pelos atletas que tenham 
sido cortados no ponto de corte da Ultra Trail Chapada Diamantina. Atletas que 
seguirem para fazer o percurso completo e não concluírem dentro do tempo limite de 
prova, estarão desclassificados e não terão direito à medalha de finisher. 
2.9 O tempo de prova começa a contar a partir da largada oficial da prova, 
independente do atleta ter largado após a partida oficial. 
2.10 Após o tempo limite de prova, o atleta estará automaticamente desclassificado, 
mas ainda assim deve se dirigir para a chegada, para que os fiscais de prova possam 
registrar sua passagem e se certificar de que não há competidores no trajeto da 
competição necessitando de apoio ou ajuda. 
  
3. Itens Obrigatórios 
3.1 O atleta deve levar, obrigatoriamente, uma lanterna de cabeça. Este item pode 
ficar no saco de apoio e deverá ser levado por todos os atletas que passarem do Ponto 
de Corte. 
3.2 É obrigatório o uso de óculos 
3.3 Obrigatório o uso de mochila de hidratação ou reservatórios de água com no 
mínimo 1,5l de capacidade. 
  
4. Largada e Chegada 
4.1 A largada e a chegada da competição acontecem na cidade de Mucugê. 



4.2 As provas de 37k e 50k terão a largada às 8 da manhã.  
4.3 Todos os atletas deverão entrar por trás do pórtico e nunca por cima das grades, 
ou pela frente dos demais atletas. Essa atitude de desrespeito à fila de acesso não será 
permitida pela organização e os atletas que se posicionarem à frente dos demais 
furando a fila, serão convidados a se posicionarem ao final da fila. 
 
 
5. Sinalização 
5.1 Os percursos terão trajetos demarcados e o atleta é responsável por prestar 
atenção e seguir a sinalização corretamente. A responsabilidade de seguir o trajeto 
oficial da prova é dos competidores. Prestem muita atenção, pois se trata de um 
percurso na natureza e uma distração pode fazer com que não perceba uma marcação. 
5.2 Para a marcação serão usadas placas com setas/flechas que indicarão o caminho a 
seguir, cavaletes com informações, além de fitas na cor vermelha e cal. Os atletas 
devem ficar atentos à sinalização especial da Ultra Trail, pois haverá no percurso 
acessos para outros percursos menores. 
  
6. Segurança 
6.1 A prova conta com suporte de 2 ambulâncias. Seu deslocamento acontecerá em 
caso de necessidade de atendimento ou resgate de atletas para encaminhamento para 
o hospital. Haverá também equipe de enfermagem e de resgatistas que ficarão em 
local estratégico para socorro. 
6.2 Os atletas devem estar em dia com seus exames e só devem participar do evento 
se estiverem 100% em condição física e psicológica para se submeter a esforço físico 
intenso. Estar com o os exames em dia é obrigação do atleta! 
6.3 É proibida a entrada nas trilhas de espectador que esteja usando qualquer tipo de 
veículo, a motor ou não. A prova acontece em uma região de muito singletrack e 
trechos estreitos em pedras, de difícil acesso. O uso das trilhas por pessoas que não 
estejam competindo ou que não façam parte da organização coloca em risco a 
segurança dos participantes. 
6.4 Somente a organização da prova está autorizada a circular pelo percurso da prova 
usando carros, motos ou quadriciclos. O staff da prova que estiver usando veículo a 
motor estará devidamente identificado, assim como os veículos terão identificação da 
prova. 
6.5 Qualquer pessoa, mesmo que se deslocando a pé nas trilhas, deve respeitar as 
orientações da organização da prova para garantir a segurança dos competidores. 
6.6 Todos os atletas devem respeitar as leis de trânsito e sempre trafegar na sua mão. 
 

 

7. Pontos de hidratação 
7.1 A quantidade e a quilometragem exata de cada ponto de hidratação serão 
divulgadas a partir de outubro.  
7.2 A organização tem como item obrigatório a mochila de hidratação ou 
compartimentos de água que somem no mínimo 1,5l. Os atletas devem ser auto 
suficientes durante todo o percurso da ultramaratona. 
  
8. Comportamento dos participantes 



8.1 Os atletas deverão manter o espírito esportivo em todas as circunstâncias e deixar 
passar os corredores mais rápidos sem tentar obstruir a passagem deles, independente 
da categoria dos atletas. 
8.2 É proibido xingar ou agredir outro competidor, por qualquer que seja a situação.  
8.3 Os corredores devem respeitar o meio ambiente e se comprometem a não poluir o 
local do percurso. É proibido qualquer tipo de descarte no trajeto da prova. Os 
descartes de lixos devem ser feitos somente nos pontos de hidratação, em local 
indicado pela organização, ou na chegada da prova. 
8.4 Os atletas devem respeitar os staffs e cumprir todas as regras estabelecidas no 
regulamento. Aqueles que desrespeitarem as orientações dos staffs, não seguirem o 
regulamento ou agirem de má fé serão desclassificados e suspensos da UTCD 2021. 
 
  
9. Premiação 
9.1 O pódio do percurso de 37km e de 50km terá as seguintes categorias: Geral 
Feminina, Feminina Sub40 (até 39 anos), Feminina Master (40 anos ou mais), Geral 
Masculina, Masculina Sub 40 (até 39 anos), Masculina Master ( 40 anos ou mais) e 
Masculina 60+ (60 anos ou mais). A Categoria Masculina 60+ está condicionada a ter 
pelo menos 10 inscritos. Caso não atinja o mínimo de inscritos, os atletas já inscritos 
serão migrados para a categoria Masculina Master (40 anos ou mais). O pódio da Ultra 
Trail Chapada Diamantina será composto pelos 5 primeiros atletas que receberão 
troféus e brindes especiais. 
9.2 É obrigatório o comparecimento dos atletas ao pódio para receber a premiação. Os 
atletas que não estiverem presentes no pódio no momento da premiação, não terão 
direito aos prêmios ou troféus posteriormente. Caso estejam impedidos de 
comparecer ao pódio por algum motivo, os atletas devem enviar seus representantes, 
que deverão subir no pódio e poderão receber os troféus.  
 
 
10. Disputa por equipes 

10.1 Podem participar dessa disputa, equipes que tenham de 20 atletas para cima. Grupos 

com menos de 20 atletas não somarão pontos para a disputa por equipes. 

10.2 Será considerada a equipe campeã aquela que tiver o maior número de atletas inscritos 

na competição. 

10.3 Para que o atleta ou dupla some pontos para uma determinada equipe, ele deverá 

realizar inscrição com o nome da equipe. O nome da equipe deverá ser um único e igual para 

todos os atletas.     

10.4 Não somarão pontos para a disputa por equipes os atletas que realizarem mudanças na 

inscrição após o dia 05 de novembro de 2021 (prazo limite para realizar inscrições ou solicitar 

alterações de forma online, conforme nossas políticas). Após essa data, já estará gerada a 

tabela de resultado por equipes, com todos as duplas que participam da disputa já 

cadastradas.  



10.5 No sábado (13/11/2021), dia reservado para alterações extras presenciais, não será 

possível cadastrar novas duplas ou realizar alterações na tabela de geração de resultados por 

equipe. Por isso, todas as duplas que por algum motivo tiverem que realizar alguma alteração 

e receberem novas placas com novos números, não estarão somando pontos por equipe. A 

medida tem como objetivo evitar erros de cadastramento no sistema que prejudicariam o 

resultado. 

10.6 Sendo assim, todas as duplas que receberem novos números ou precisarem fazer 

alterações após o dia 05 de novembro de 2021 não estarão pontuando para a disputa por 

equipes.   

10.7 Atletas inscritos na categoria Individual Open somam pontos por equipe. 

10.8 Caso ocorra empate no número de duplas inscritas a equipe vencedora será aquela com o 
maior número de finishers no percursos de 50 km, depois no percurso de 37 km, depois no 
percurso de 22 km, depois no percurso de 15 km e por fim no percurso de 7 km.  

 

11. Inscrições 

11.1 As inscrições para a Ultra Trail Chapada Diamantina 2021 terão início no dia 22 de fevereiro 

de 2020 e se encerram no dia 05 de novembro de 2021.  

11.2 As inscrições serão feitas pela plataforma Ticket Agora, podendo o atleta acessar o site da 

Gantuá para clicar no botão de inscrições e migrar diretamente para a página do evento Gantuá 

no site Ticket Agora. 

11.3 Os valores das inscrições são individuais e definidos conforme a programação de datas 

abaixo:  Inscrições de 20/02/2020 a 05/11/2021  

 

VALORES POR LOTE*: 

 

Kit Básico 

Percursos de 7 km, 15 km e 22 km (valores individuais) 

R$ 125,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 155,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 185,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 215,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 245,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 275,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

Kit Básico 

Grupos/Assessorias - Percursos de 7 km, 15 km e 22 km (valores individuais) 



R$ 105,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 130,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 155,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 180,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 205,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 235,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

Kit Básico 

Percursos de 37 km e 50 km (valores individuais) 

R$ 175,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 205,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 235,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 265,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 295,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 325,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

Kit Básico 

Grupos/Assessorias - Percursos de 37 km e 50 km (valores individuais) 

R$ 155,00 por atleta - 20/02/2020 a 03/04/2020 

R$ 180,00 por atleta - 04/04/2020 a 09/02/2021 

R$ 205,00 por atleta - 10/02/2021 a 06/05/2021 

R$ 230,00 por atleta - 07/05/2021 a 12/08/2021 

R$ 255,00 por atleta - 13/08/2021 a 19/10/2021 

R$ 285,00 por atleta - 20/10/2021 a 05/11/2021 

 

* Os valores dos kits são cobrados por atleta. Os kits são individuais. Em caso de dupla, serão cobrados dois kits. 

* O atleta deverá levar 2 kg de alimentos não perecíveis para doação no dia da retirada do kit atleta. A doação de 

alimentos faz parte da Ação Social da UTCD. 

 

11.4 O kit atleta é composto por: 

01 Número de peito 
01 Sacochila 
01 Copo retrátil 

01 Kit de Clip Button 

01 Sachê de isotônico Reidrate 
01 Seguro atleta 
01 Medalha de finisher* (somente se concluir o percurso classificado) 



01 Pulseira para hidratação e frutas pós prova 
O atleta inscrito e devidamente identificado com o número de peito receberá hidratação 
fornecida pela organização nos pontos oficiais informados no briefing eletrônico.  

*Para receber a medalha de finisher o atleta deverá estar classificado ao cruzar a linha de 
chegada e deverá ter cumprido as regras previstas no regulamento da prova. 

11.5 No momento da inscrição, o atleta poderá adquirir um combo de produtos promocionais 
do evento ao valor de R$ 65,00.  

11.6 O combo de produtos promocionais é composto por: 

01 Camisa casual manga curta dry-fit 

01 Viseira 

01 Bandana tubular 

 

12. Entrega de kits 

12.1 A entrega de kits da Ultra Trail Chapada Diamantina 2021 acontecerá no dia 13/11/2021, 
sábado, das 9h às 12h e das 14h às 18h, no Clube Social de Mucugê.  
 
12.2 Em hipótese alguma haverá entrega de kits fora dos dias e horários pré-determinados para 
cada categoria.  

12.3 Atletas que não puderem retirar seus kits nos dias programados, devem enviar o termo de 
autorização para retirada de terceiros preenchido e assinado, junto com a cópia do RG ou CNH.  

12.4 O atleta que forma a dupla poderá retirar o kit do seu parceiro. 

12.5 Os kits retirados por terceiros ou por atletas que formem a dupla terão o número de peito 
retido com a organização. A retirada dos números de peito só poderá ser feita pelo atleta 
proprietário da inscrição mediante a apresentação de documento com foto: RG ou CNH. O atleta 
poderá retirar seu número de peito na tenda da arbitragem até 30 minutos antes da largada da 
prova. Essa é uma medida para evitar que atletas não inscritos peguem o número de peito de 
terceiro e corram a prova sem possuírem seguro atleta e, muitas vezes, ainda em categoria 
errada, prejudicando o resultado do evento.  

12.6 Atletas que não retirarem seus kits no dia e horário estabelecido pela organização 
perdem o direito ao kit, não podendo resgatá-lo em outra data ou horário. 

12.7 Haverá ação social durante a entrega de kits. Cada atleta deverá levar 2 kg de 
alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit. Os alimentos serão doados 
para famílias carentes da região de Mucugê, na Chapada Diamantina.  

 

 

13. Políticas para desistência, troca de inscrição ou dupla 

13.1 Em caso de desistência de participação na Corrida Gantuá não haverá reembolso do valor 
pago no ato da inscrição, exceto para o caso previsto por lei em que o atleta poderá desistir 
em até 7 dias corridos após a compra, devendo o mesmo solicitar ao site Ticket Agora o 
reembolso da inscrição dentro do prazo previsto em lei. Após este período não haverá 



reembolso de inscrição. O atleta também não poderá deixar a inscrição como crédito para 
outro evento.  

13.2 O atleta poderá substituí-lo por outro participante não inscrito gratuitamente até o dia 05 
de novembro de 2021, devendo fazer a solicitação pelo site Ticket Agora. Após esta data, as 
alterações só serão possíveis durante a entrega de kit atleta, no dia 13 de novembro de 2021, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h, no Clube Social de Mucugê, mediante o pagamento da taxa de 
serviço de R$ 50,00 para cada alteração que se fizer necessária. O pagamento deve ser 
realizado em espécie no momento da troca. Em hipótese alguma haverá alteração de inscrição 
ou entrega de kit atleta no dia da corrida, dia 14 de novembro de 2021. 

13.3 Trocas de categorias, nome da equipe e entre parceiros já inscritos podem ser feitas sem 
custo até o dia 05 novembro de 2021. Trocas em que houver diferença de valor entre um 
percurso e outro serão feitas após o atleta pagar a diferença de valor. Se o atleta decidir trocar 
por um percurso inferior, não terá a diferença de valor devolvida. Após o dia 05 de novembro 
de 2021, as alterações só serão possíveis durante a entrega de kit atleta, no dia 14 de 
novembro de 2021, e mediante o pagamento da taxa de serviço de R$ 50,00 para cada 
alteração que se fizer necessária. O pagamento deve ser realizado em espécie no momento da 
troca.  

13.4 Ao realizar a inscrição na Ultra Trail Chapada Diamantina 2021, o atleta declara estar de 
acordo com a Políticas do Evento descritas acima, não cabendo nenhum recurso. 

 

 

14. Termo de Responsabilidade 

14.1 O atleta deverá levar o termo de responsabilidade impresso e assinado no dia da entrega 
de kits. O termo encontra-se no site da Gantuá no endereço 
www.gantua.com.br/eventos/trilha/   no item Termo de Responsabilidade.  

 
  
 
15. Protestos 
15.1 Qualquer protesto sobre a prova que envolva atletas ou não deve ser entregue 
por escrito ao comitê técnico da prova, no local de largada/chegada. 
15.2 Os protestos podem ser entregues até 30 minutos após o competidor (reclamante 
ou reclamado) ter cruzado a linha de chegada. 
15.3 Para que o protesto seja avaliado, será cobrada uma taxa de R$150,00 (cento e 
cinquenta reais) por cada protesto. O valor deve ser entregue junto com o protesto. 
15.4 Sendo o protesto procedente, a taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) será 
devolvida ao reclamante. Caso a reclamação não proceda, a taxa ficará retida com a 
organização da prova e não será devolvida.   
 

 
16. Considerações finais 
16.1 O não cumprimento das regras deste regulamento será analisada pelo diretor 
técnico da prova e poderá implicar na desclassificação do atleta. 
16.2 Qualquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será analisada e 
julgada pelo diretor técnico da prova. 

http://www.gantua.com.br/eventos/trilha/


16.3 A interpretação e a decisão do diretor técnico da prova será final e obrigatória 
para todos os participantes. 
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