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11 a 13 de setembro de 2020 

 
 

ONDE VOCÊ QUISER! 
REGULAMENTO 

 
 

1. A 1ª edição da ODISSEIA VIRTUAL será realizada na sexta-feira, sábado e 

domingo, dias 11 a 13 de setembro de 2020, em qualquer local, podendo ser feita em pista, 
ruas pavimentadas, estradas de terra ou trilha. 

2. A ODISSEIA VIRTUAL contará com as seguintes modalidades: 

a. 5k (dia 11) + 5k (dia 12) + 5k (dia 13); 
b. 10k (dia 11) + 21,1k (dia 12) + 10k (dia 13); 
c. 21,1k (dia 11) + 42,2k (dia 12) + 21,1k (dia 13). 

3. O local da largada será onde você quiser, em qualquer horário entre as 00:01 horas e 
22:00 horas de cada dia de prova, havendo largada simbólica todos os dias as 07:00 horas da 
manhã. 
4. O tempo limite para a conclusão de cada prova será o seguinte: 

a. 5k – 1 hora; 
b. 10k – 2 horas; 
c. 21,1k – 3 horas; 
d. 42,2k – 6 horas. 

5. Poderão participar da ODISSEIA VIRTUAL atletas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos.  
6. O resultado será a soma dos tempos dos 3 dias de prova. 
7. Não poderá ser alterada a sequência das distâncias, devendo o atleta realizar cada 
etapa dentro do dia proposto. 

8. A categoria prevista para a ODISSEIA VIRTUAL é SOLO para todas as distâncias.  



9. Ao se inscrever para a ODISSEIA VIRTUAL, o participante aceita todos os termos 

do REGULAMENTO e assume total responsabilidade por sua participação na competição. 
10. Não haverá diferença no valor de inscrição de acordo com a distância escolhida. 
11. Haverão 3 opções diferentes de kit do atleta, conforme segue: 

a. KIT VIRTUAL: Número de peito personalizado virtual + Certificado Finisher 
virtual; 

b. KIT BÁSICO: Itens do KIT VIRTUAL + Medalha Finisher + Brinde Surpresa UT; 
c. KIT ODISSEIA: Itens do KIT BÁSICO + Camisa Especial Odisseia Virtual. 

12. As inscrições serão realizadas pela plataforma digital do Ticket Agora com os seguintes 
valores: 

KIT VIRTUAL KIT BÁSICO KIT ODISSEIA 

R$ 35,00 R$ 60,00 R$ 90,00 

13. No ato da inscrição no Ticket Agora o atleta poderá optar por retirar o Kit Físico em 
Blumenau, sem custo de envio, ou pelo recebimento em casa via CORREIOS, com pagamento 
do custo de envio do KIT. 
14. O kit do atleta será enviado em até 7 dias após o encerramento do evento. 
15. O local de retirada dos kits físicos será na sede da Life Runners Brasil, Rua Joinville, 209, 
Vila Nova, Blumenau, SC, com agendamento de horário. 
16. Os kits virtuais serão enviados para e-mail cadastrado no ato da inscrição pelo Ticket 
Agora. 
17. O controle de tempo de prova será efetuado exclusivamente pelos dados do 
GPS/APLICATIVO utilizado. Não será considerado válido os dados constantes no painel da 
esteira, caso o atleta escolha fazer a corrida interna. 
18. Os links  com os resultados de cada etapa devem ser enviados num único e-mail, para 
ultratraileventos@gmail.com, com cópia para inscricoesut@gmail.com, no domingo, 13/09. 
19. O atleta pode escolher o percurso que utilizará para fazer a prova, podendo ser esteira, 
pista, rua pavimentada, estradas de terra ou trilha. 
20. A premiação dos atletas contempla a todos que concluírem a prova com certificado 
VIRTUAL FINISHER, e aos optantes dos kits BÁSICO e ODISSEIA, com MEDALHA FINISHER. 
Haverá troféu para os 3 primeiros colocados GERAIS de cada modalidade, masculino e 
feminino, independente da opção por KIT. Os troféus serão enviados junto com o kit do 
atleta, até 7 dias após o encerramento do evento. 

21. Não haverá premiação por categoria na ODISSEIA VIRTUAL. 



22. A cerimônia de premiação dos primeiros colocados, com a formação do pódio 
VIRTUAL será na quarta-feira, 16/09/2020, as 20:30 horas. 

23. Ao participar da ODISSEIA VIRTUAL, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de 
transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.  
24. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com avaliação médica para 
realização da prova, pois a ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.  
25. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. 

26. A ODISSEIA VIRTUAL acontece onde você quiser, seja consciente e siga as 

recomendações da sua cidade e do seu estado. 
27. Caso o atleta decida abandonar a prova, tem a chance de refazer, desde que dentro do 
mesmo dia. Não finalizando a distância numa única atividade, o atleta não será considerado 
finisher. 
28. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de incluir no evento, atletas especialmente 
convidados.  
29. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 
fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de 
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita 
à aprovação dos organizadores da prova por escrito. 
30. Será motivo de desclassificação: 

a. Não efetuar a distância completa; 
b. Fazer paradas no GPS/APLICATIVO durante o percurso para descansar e retomar 

posteriormente (se precisar ir no banheiro, deixa o tempo correndo); 
c. Não apresentar o resultado dos 3 dias por e-mail, conforme item 16 do presente 

regulamento; 



31. Todos os protestos e recursos deverão ser apresentados por e-mail até o dia seguinte 
à realização do evento, ou até o dia seguinte à apresentação dos resultados para os casos 
referentes a discordância com os resultados apresentados. 

32. Poderá A ORGANIZAÇÃO DA ODISSEIA VIRTUAL, suspender o evento por 

questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem 
aviso prévio aos participantes.  

33. As dúvidas ou informações técnicas da ODISSEIA VIRTUAL devem ser solicitadas 

pelo e-mail ultratraileventos@gmail.com.   
34. Para ser considerado um finisher, o atleta terá que completar as 3 provas. 

Organização – ULTRA TRAIL EVENTOS 


