
REGULAMENTO 

Desafio Mutukas de Revezamento-2021  

Local: Fazenda Prana 
Endereço : Estrada do Pico do Itapeva, S/N, Campos do Jordão - SP, 12460-000 

 
EVENTO: Corrida em Revezamento – SOLO 21, DUPLAS e QUARTETOS. 

 DATA: 29 de agosto de 2021 

Total de Inscrições: 500 atletas 

VALORES DAS INSCRIÇÕES: 

LOTE PROMOCIONAL: 
 
DUPLA E QUARTETO R$ 90,00 (por atleta) até dia 31/12/2020 (ou até 50 inscrições) 
 
SOLO 21 R$ 130,00 (por atleta) até dia 31/12/2020 (ou até 50 inscrições) 
 

 
Equipe 

 
Total da Equipe 

 
QUARTETOS (masculino, feminino ou misto) 

 
R$ 360,00 

 
DUPLAS (masculina, feminina ou mista) 

 
R$ 180,00 

SOLO 21 - Masculino e Feminino R$ 130,00 

 

1º LOTE: 
 
DUPLA E QUARTETO  R$ 100,00 (por atleta) até dia 31/03/2021 (ou até100 inscrições) 
 
SOLO 21 R$ 150,00 (por atleta) até dia 31/03/2021 (ou até 100 inscrições) 

 

 
Equipe 

 
Total da Equipe 

 
QUARTETOS (masculino, feminino ou misto) 

 
R$ 400,00 

 
DUPLAS (masculina, feminina ou mista) 

 
R$ 200,00 

SOLO 21 - Masculino e Feminino R$ 150,00 

 

2º LOTE: 
 
DUPLA E QUARTETO R$ 120,00 (por atleta): de 01/04/2021 até dia 31/05/2021 (ou até 50 
inscrições). 
 
SOLO 21 R$ 170,00 (por atleta): de 01/04/2021 até dia 31/05/2021 (ou até 50 inscrições). 

 



 
Equipe 

 
Total da Equipe 

 
QUARTETOS (masculino, feminino ou misto) 

 
R$ 480,00 

 
DUPLAS (masculina, feminina ou mista) 

 
R$ 240,00 

SOLO 21 - Masculino e Feminino R$ 170,00 

 
 

3º LOTE: 
 
DUPLA E QUARTETO R$ 140,00 (por atleta): de 01/06/2021 até dia 20/08/2021  
(ou até esgotar as vagas). 
 
SOLO 21 R$ 200,00 (por atleta): de 01/06/2021 até dia 20/08/2021 
(ou até esgotar as vagas). 

 

 
Equipe 

 
Total da Equipe 

 
QUARTETOS (masculino, feminino ou misto) 

 
R$ 560,00 

 
DUPLAS (masculina, feminina ou mista) 

 
R$ 280,00 

SOLO 21 - Masculino e Feminino R$ 200,00 

 
 

Atletas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o dia do evento, tem 50% de 
desconto de acordo com o Estatuto do Idoso. 

 
KIT ATLETA 
Numeral de Peito, Chip de cronometragem e camiseta de poliamida. 
 
1. OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO: 

 

Como amantes do montanhismo e corridas de montanha, com participações constantes em 
atividades ligadas a esse esporte, pelo exercício da aventura e a prática esportiva outdoor. O 
revezamento por si só já é um diferencial proporcionando um clima de competitividade e trabalho 
em equipe, reforçando o espírito esportivo. 

 

2. A PROVA: 
 

O DESAFIO MUTUKAS DE REVEZAMENTO-2021 é uma competição de corrida em revezamento 
com um percurso demarcado dentro das trilhas da “PRANA BIKE PARK” que fica dentro da 
propriedade da FAZENDA PRANA AGROPECUÁRIA em Campos do Jordão-SP, disputada em 
QUARTETOS, DUPLAS e SOLO 21. 
Nas modalidades Duplas e Quartetos o objetivo é concluir o trajeto no menor tempo possível, em 

modalidade de revezamento até completar 04(quatro) voltas no percurso de aproximadamente 07 
quilometros cada volta. 
Na modalidade SOLO 21 os atletas irão percorrer de forma individual um percurso de 
aproximadamente 21 quilometros, com objetivo de concluir o percurso no menor tempo possível. 
 Os percursos contam com grande variação de altimetria onde os atletas percorrerão trilhas em 



mata e trilhas em campo de altitude com aclives e declives acentuados. A prova acontecerá no 
dia 29 de agosto de 2021. 

 
3. MODALIDADES: 

 
3.1- A competição conta com as Modalidades/Categorias: 

 
3.2- QUARTETO: Masculino, Feminino e Misto (entende-se quarteto misto qualquer 
quantidade/formação de gêneros até quatro pessoas). 

 
3.3- DUPLA: Masculino, Feminino e Misto (entende-se dupla mista, formação com um homem e 
uma mulher). 
 
3.4- SOLO 21: modalidade individual Masculino e Feminino. 

 
3.5- A idade mínima para participação é de 18 anos completos até dia 29/08/2021, dia em que a 
competição será realizada. Atletas menores de 18 anos, com no mínimo 16 anos completos até o 
dia do evento, poderão participar desde que tenha a presença do Pai/Mãe/Responsável Legal, 
assim preenchendo o termo de responsabilidade. 

 
3.6- Os organizadores poderão a qualquer momento cancelar a prova, mesmo que esta já esteja 
sendo realizada caso considerem que haja grande risco à segurança e integridade física ou por 
qualquer outro motivo pertinente de risco de morte. 

 
3.7- Em caso de desistência por parte das equipes/atletas, não haverá reembolso. 

 
4. AO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA: 

Local: Fazenda Prana 
Endereço : Estrada do Pico do Itapeva, S/N, Campos do Jordão - SP, 12460-000 

 
5. DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições para a prova estarão disponíveis durante o período de 01/11/2020 até 
20/08/2021. Podendo ser encerrado caso atinja o número limite de 500 participantes. Site 
Oficial:  
Site de Inscrições: www.ticketagora.com.br 

 
6. CRONOGRAMA: 

 
6.1 Entrega do KITs. 
DATA: 28/08/2021 (SÁBADO) – Horário A DEFINIR : Os KITs serão entregues na cidade de 
Campos do Jordão-SP com local e horário a serem definidos até no máximo 30 (trinta) dias antes 
do evento. SENDO COMUNICADO PELAS PLATAFORMAS, E-MAILS, E REDES SOCIAIS DO 
EVENTO. 

 

6.1.1- LOCAL DE ENTREGA: A DEFINIR - Os KITs serão entregues na cidade de Campos do 
Jordão-SP com local e horário a serem definidos até no máximo 30 (trinta) dias antes do 
evento. SENDO COMUNICADO PELAS PLATAFORMAS, E-MAILS, E REDES SOCIAIS DO 
EVENTO. 
 
6.1.2- Retirando o KIT: 
 
DUPLAS E QUARTETOS: Os KITs serão retirados por um membro da equipe, mediante 
comprovação de inscrição, Termos de Responsabilidade devidamente preenchidos assinados 
por todos os integrantes da Equipe “NÃO PODENDO SER CÓPIA”, apresentando documento 
Original com foto. (Modelo do Termo em anexo ao regulamento) 
 
SOLO 21: Os KITs serão retirados pelos próprios atletas inscritos, mediante comprovação de 
inscrição, Termos de Responsabilidade devidamente preenchido assinado “NÃO PODENDO 

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


SER CÓPIA”, apresentando documento Original com foto. (Modelo do Termo em anexo ao 
regulamento) 
 

 

6.1.3- ENTREGA PARA TERCEIROS:  
Entrega dos KITs a um terceiro deverá ter a autorização simples de um dos membros da 
Equipe de Revezamento ou Atleta SOLO 21, constando o nome e documentos da pessoa que 
irá retirar, comprovação de inscrição, Termos de Responsabilidade devidamente preenchidos e 
assinados por todos os integrantes da Equipe/Atleta SOLO, “NÃO PODENDO SER CÓPIA”, 
juntamente com uma cópia simples do RG do interessado. 

 
6.2 Entrega dos KITs no Dia do Evento. 

 
DATA: 29/08/2021 (DOMINGO) - Horário 06:30h (seis horas e trinta minutos) às 07:30h (sete 
horas e trinta minutos) 

 
6.2.1- A entrega dos KITs no dia evento acontecerá na Arena do “DESAFIO MUTUKAS DE 
REVEZAMENTO-2021”, das 06:30h às 07:30h. 

 

6.2.2- Os KITs poderão ser retirados por um dos integrantes da Equipe, mediante comprovação 
de inscrição, Termos de Responsabilidade individual devidamente preenchidos e assinados por 
todos os integrantes da Equipe e apresentando documento Original com foto. 

 

6.2.3- ATENÇÃO,  após as 07:30h (sete horas e trinta minutos) do dia 29/08/2021 

ENCERRA-SE a entrega de KITs, mesmo havendo fila e/ou atletas aguardando a retirada do 
mesmo. Portanto é indicado que os participantes compareçam na véspera da corrida no horário 
estipulado e retirando seu KIT antecipadamente. 

 

6.2.4- No dia 29/08/2021, após o horário máximo, 07:30h, os participantes que por ventura não 
puderam retirar os KITs nas oportunidades, datas e horários estabelecidos, não poderão participar 
do Evento. Podendo retirar seus KITs após a premiação do evento, munidos dos documentos 
necessários. 

6.2.5- No dia do Evento NÃO serão entregues KITs para terceiros. 

 6.3- Briefing para orientações. 

 

DATA: 29/08/2021 Horário: 07:30h 
 
OBRIGATÓRIO À TODOS OS PARTICIPANTES 

 
6.4- Largada para a Modalidade/Categoria SOLO 21. 
 

DATA: 29/08/2021 Horário: pontualmente às 08h. 

 
6.4.1-  Após a largada da Categoria  SOLO 21, haverá tolerância de 10 minutos para que algum 
atleta ingresse na disputa, desde que já tenha retirado seu KIT (camiseta, chip e numeral) em 
tempo, nos dias e horários estabelecidos. 
 
6.4.2- Largada para as Modalidaes/categorias DUPLAS E QUARTETOS. 
DATA: 29/08/2021 Horário: 20-30 minutos após a Largada da Categoria/Modalidade SOLO 21. 
 
6.4.3-  Após a largada sas Modalidaes/categorias DUPLAS E QUARTETOS, haverá tolerância de 10 
minutos para que alguma Equipe ingresse na disputa, desde que já tenha retirados os KITs 
(camiseta, chip e numeral) em tempo, nos dias e horários estabelecidos. 

 
6.4.4- Não poderá nenhuma Equipe/Atleta SOLO ingressar à competição após 10 minutos da 

largada a sua respectiva Modalidade/Categoria. 



6.5- Provável  Horário de Término : 12h 

6.6- Início Provável das Premiações: 13h 
 
REGRAS: 

 
7.1- As “DUPLAS” e “QUARTETOS” deverão percorrer o trajeto estipulado por quatro vezes, 
portanto dar 04 (quatro) voltas no percurso delimitado. 

 
7.1.2- Nas DUPLAS, cada integrante deverá OBRIGATORIAMENTE dar 02 (duas) voltas no 
percurso, sendo que sua estratégia é livre. 

 
7.1.3- Nos QUARTETOS, cada integrante deverá OBRIGATORIAMENTE dar 01 (uma) volta no 
percurso, sendo que sua estratégia livre. 
 
7.1.4- Na modalidade SOLO 21 o atleta percorrerá percurso devidamente marcado 
diferenciado da categoria Revezamento. 

 
7.2 - Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro/trajeto da prova estipulado e demarcado 
pela organização. 

 
7.3- Cada Equipe/Atleta SOLO receberá um número de peito e um chip, que será sua identificação. 

 
7.4- Os atletas são responsáveis por manter os números visíveis na parte frontal da camisa 
durante toda a prova. 

 
7.5.- Os atletas somente poderão receber ajuda externa durante a competição estando na Arena 
da Prova, local da largada/chegada. 

 
7.6- As Equipes terão até no máximo 05 horas para concluir a prova, acima desse tempo é 
considerado NÃO CONCLUINTE. 
 
7.7- Não é permitido fazer qualquer tipo de alteração ou personalização nos números de peito.  
 
7.8- Em caso de desistência, o(s) atleta(s) deverão comunicar a organização da prova. 
 
7.9 - Nenhum integrante da Equipe poderá ser substituído por um outro participante que não 
esteja devidamente inscrito em sua Equipe após o início da largada, mesmo em caso de lesão, 
mal-estar ou outra coisa que o impeça e dar continuidade na disputa, assim sendo, a Equipe 
será impedida de continuar na competição. 
 
7.10-  No Quarteto, caso 01 (um) dos integrantes encontra-se sem condições de competir, 
devido lesão, mal estar ou outro mal que o impeça de competir, poderá a Equipe, como 
consenso, desiguiniar outro integrante da sua Equipe (não podendo adicionar outra pessoa) 
junto à Diretoria/Organização para substitui-lo, assim esse, fará o percurso mais uma vez mais, 
porém será acrescido 15 (quinze) minutos ao seu tempo geral. 

 
7.11- No ato do revezamento, os atletas devem ficar atentos em retornar à competição munidos 
do Numeral no peito e Chip de cronometragem. 

 
7.12- Haverá “Staffs” em todo o percurso, os participantes devem respeitar suas orientações e 
comunicar qualquer assunto pertinente. 

 
7.13- As regras na área da troca de atletas deverão ser seguidas a risca sendo passadas durante 
o Briefing (6.3 do regulamento), passível de desclassificação. 

 
7.14- Toda reclamação, decisão de desclassificação e qualquer decisão oficial, passará pela 
direção de prova, e a mesma terá de deliberar antes da premiação. Devendo os atletas 
informarem e interpor o mais rápido possível. 



 
7.15- Após a Inscrição efetivada, os participantes deverão estar atentos aos e-mails fornecidos, 
pois receberão informações importantes através do mesmo. Caso seja questionado algo, ou 
solicitado alguma informação, a resposta deverá ser encaminhada o mais rápido possível à 
organização, sob responsabilidade de todos os participantes das Equipes. As informações e 
soliciorações tambem serão divulagadas através das redes sociais do Evento. 
 
7.2- PENALIDADES 

 
7.2.1- O não cumprimento das regras do revezamento, por atitude antidesportiva e/ou falta de 
atenção, acarretará na desclassificação da Equipe. 

 
7.2.2- Qualquer integrante da Equipe/Atelta SOLO, tendo ou não já participado do revezamento  
ou terminado sua participação, tendo atitude antidesportiva causando mal-estar para a 
organização ou outras equipes, terá como penalidade a sua DESCLASSIFICAÇÃO (no caso de 
Equipes, todos serão desclassificados). 

 
7.2.3-. Atletas que tentarem encurtar caminhos ou que forem flagrados em trechos que não fazem 

parte do percurso, independentemente deste encurtar ou não o percurso, a Equipe/ Atleta SOLO 
estará automaticamente desclassificado. 

 
7.2.4- Em determinados pontos do percurso, bem como na área de revezamento, haverá 
fiscais/Staffs de prova, qualquer atitude desrespeitosa, agressão física ou moral acarretará na 
desclassificação equipe e penalidades legais caso seja necessário. 

 
7.2.5- Atleta que descartar qualquer tipo de lixo, orgânico ou não, nas trilhas será 
desclassificado (no caso de Equipes, todos serão desclassificados). 

 
7. HIDRATAÇÃO DOS ATLETAS: 
8.1. Por se tratar de uma prova de revezamento com percurso pré-determinado e fechado, a 
hidratação será realizada somente na área do revezamento/troca dos atletas, não havendo pontos 
de hidratação no percurso. 

 
8.2- O uso de Mochila de Hidratação ou recipiente que armazene água (garrafinha de água) é 
permitido, desde que não descartado no percurso. 

 
8. SEGURANÇA: 
9.1- SEGURO DOS ATLETAS: A organização da prova possui um seguro individual para 
cada atleta. A cobertura é individual e nominal. 

 
9.2- A prova contará com suporte de ambulância, que permanecerá perto do local de 
largada/chegada durante toda a competição. Seu deslocamento só acontecerá em caso de 
necessidade de atendimento ou resgate de atletas para encaminhamento ao hospital. 

 
9.3- Os atletas devem estar em dia com seus exames de saúde, e só devem participar do 
evento se estiverem 100% em condição física e psicológica ao se submeter a esforço 
físico. 

 
9.4- Os atletas são responsáveis por supervisionar suas condições de saúde durante toda a 
prova. Qualquer mal súbito deve ser imediatamente comunicado aos Staffs/Organização, para que 
o atendimento seja providenciado. 

 
9.5- É proibida a entrada nas trilhas de qualquer espectador usando qualquer tipo de veículo, a 
motor ou não. 

 
9.6- Somente a organização da prova está autorizada a circular pelo percurso da prova. Os staffs 
da prova estarão devidamente identificados. 
 
 



10- PREMIAÇÃO: 
 

Troféu de 1º ao 3º- Quarteto Masculino 
Troféu de 1º ao 3º- Quarteto Feminino 
Troféu de 1º ao 3º- Quarteto Misto 
Troféu de 1º ao 3º- Dupla Masculina 
Troféu de 1º ao 3º- Dupla Feminina 
Troféu de 1º ao 3º- Dupla Mista 
 
Troféu de 1º Geral ao 3º Geral - SOLO 21 Masculino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria Até 20 anos - SOLO 21 Masculino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria 21 à 30 anos - SOLO 21 Masculino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria 31 à 39 anos - SOLO 21 Masculino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria 40 à 49 anos - SOLO 21 Masculino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria OVER 50 - SOLO 21 Masculino 
 
Troféu de 1º Geral ao 3º Geral - SOLO 21 Feminino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria Até 20 anos - SOLO 21 Feminino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria 21 à 30 anos - SOLO 21 Feminino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria 31 à 39 anos - SOLO 21 Feminino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria 40 à 49 anos - SOLO 21 Feminino 
Troféu de 1º ao 3º Categoria OVER 50 - SOLO 21 Feminino 
 
 
10.1- É obrigatório o comparecimento dos atletas ao pódio para receber a premiação. Os atletas 

que não estiverem presentes no pódio no momento da premiação, caso estejam impedidos de 
comparecer ao pódio por algum motivo, devem enviar seus representantes, que deverão subir no 
pódio e poderão receber os troféus. 

 
10.1 Todos os atletas que completarem a prova no tempo estipulado receberão a medalha de 
finisher. 

 

11- PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM: 
 

11.1- A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Todas as imagens serão 
consideradas livres para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação 
financeira, por tempo indeterminado. 

 

12- RISCOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES 

 
12.1 Riscos gerais de atividades ao ar livre, tais como picadas de insetos, animais peçonhentos, 
tropeções, esbarrões, queda de árvores, intempéries climáticas, dentre outros; 

 
12.2- Lesões leves, graves ou gravíssimas pelo não cumprimento das orientações da organização 
do evento e equipe de apoio; Escorregamentos, escoriações, arranhões, mal súbitos, enjoos, 
desmaios, pequenas queimaduras, fraturas e até risco de morte, pelo não cumprimento das 
orientações de segurança. 

 
12.3- O participante deverá estar ciente dos riscos que as atividades ao ar livre oferecem e estar 
ciente das instruções. Gozar de boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição médica 
que possua diferente da normalidade, bem como doenças pré-existentes e/ou uso de 
medicamentos; 

 
12.4- O participante deverá estar preparado, dentro do horário previsto, para a apresentação de 
instruções para as atividades do evento e deverá durante esta apresentação sanar todas as suas 
dúvidas; 

 
12.5- Além da assinatura do termo de responsabilidade no momento da inscrição, o participante 
deverá assegurar que entende e aceita os riscos mencionados nos itens acima. 



 
13 SINALIZAÇÃO DO PERCURSO: 

 
13.1 Os percursos terão trajetos demarcados e o atleta é responsável por prestar atenção e seguir 
a sinalização corretamente. 

 
13.2 Para a marcação serão usadas fitas e placas com setas/flechas que indicarão o caminho a 

seguir. 

 
14 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
14.1 O não cumprimento das regras deste regulamento será analisada pelo diretor técnico da 
prova e poderá implicar na desclassificação das equipes. 

 
14.2 Quaisquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será analisada e julgada pelo 
diretor técnico da prova. 

 
14.3 A interpretação e a decisão do diretor técnico da prova, será final e obrigatória para todos os 
participantes. 
 
14.4 Os atletas no ato da isbcrição declaram que tem conhecimento e estão de acordo que 
devem seguir as regras impostas pela OMS e prefeitura local para participação na prova. 

 
A Organização 


