
 

One Hundred Group Ltd (“One Hundred”) 
20-22 Wenlock Road 
London, England, N1 7GU 

 
 

REGULAMENTO OFICIAL 
RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021 

 

Organização: 
 

One Hundred Group Ltd é a empresa organizadora do circuito mundial ONE HUNDRED® 

SPECIAL STAGE SERIES e da etapa Brasil denominada RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021, 

que é um contra relógio em corrida de trilha que se realizará nas magníficas montanhas de Paraty / RJ 

dividido em dois percursos distintos: uma sessão em uphill denominada “King of the Hill”, e uma sessão 

em downhill denominada “Mountain Goat”. 

 

Termos e Condições: 
 

 O atleta deve ler e tomar conhecimento do presente regulamento oficial para se inscrever no 

evento “RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021” e ao submeter sua inscrição online declara 

concordar com todos os itens a seguir; 

O “RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021” é um evento competitivo de mountain trail 
running, aberto à participação de pessoas de qualquer sexo e nacionalidade, sendo cada participante 
responsável pela sua participação no evento, assumindo, com o presente registro na plataforma, ter 
condições físicas e clínicas para poder participar nas atividades propostas; 
 Durante o evento, todos os participantes devem assegurar a todo o momento o cumprimento das 

regras vigentes, em caráter pessoal, dos protocolos de segurança da pandemia do COVID-19. 

 

O Evento: 
 

A prova acontecerá no dia 14 de agosto de 2021, com largadas espaçadas, acontecendo com 

pequenos intervalos, e consistirá em um desafio dividido em duas etapas: 

Na primeira etapa os corredores irão percorrer 10,0 km com 1.070m D+. Os atletas masculinos e 

femininos que concluírem esta etapa com o tempo mais rápido serão consagrados como “King of the 

Hill”.  

Após finalizar o trecho de subida, o atleta terá um tempo determinado para entrar na área de 

largada e iniciar a 2ª etapa da corrida.  

Obs: O período de intervalo entre as etapas não será contabilizado no somatório de tempo total.  

Na segunda etapa, os corredores irão percorrer pelo mesmo percurso da primeira etapa, porém 

com o caminho invertido com 10,0 km e 1.070m D-. Os atletas masculinos e femininos que concluírem 

esta etapa com o tempo mais rápido serão consagrados como “Mountain Goat” respectivamente. 

Serão validados através de sistema de cronometragem os tempos da primeira e da segunda 

etapa, além do somatório das duas, sendo descontado o período de recuperação entre as etapas. 
 

Inscrições: 
 

As inscrições serão abertas no dia 14 de junho de 2021 e encerram em 09 de agosto de 2021 ou 

até atingir o limite de participantes estabelecido pela organização. 



 

A plataforma de inscrições poderá ser acessada através do site oficial do evento 

www.onehundred.run. 

A organização do “RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021” poderá, a qualquer tempo, 

suspender ou prorrogar prazos assim como adicionar ou limitar o número de inscrições das provas em 

função de necessidades técnicas/estruturais sem aviso prévio. 

Obs: Em caso de pagamento via boleto bancário e o atleta não realizar o pagamento no prazo 

indicado, a organização poderá anular o pedido de inscrição. 

Ter completado a ficha de inscrição online não implica a confirmação da vaga. A vaga estará 

garantida exclusivamente através do pagamento total da inscrição dentro do prazo concedido pelo 

sistema. A geração de um novo boleto estará sujeita à disponibilidade de vagas. 

 

Valor: 
 

Para garantir a participação no evento, o atleta deverá efetuar o pagamento da inscrição no valor 

de R$ 345,00 + taxas do site de inscrição. 

 

Requisitos de participação: 
 

Ao inscrever-me no “RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021”, concordo com o seguinte: 

1. Declaro que li e compreendi o regulamento; 

2. Concordo em respeitar todos os itens do regulamento; 

4. Declaro estar ciente do grau de dificuldade que a prova possa apresentar e não ter contra indicações 

médicas, físicas e psicológicas que possam excluir minha participação, e consequentemente isenta a 

organização de qualquer responsabilidade por qualquer problema médico que possa surgir durante o 

evento devido à negligência da minha parte; 

5. Após estar inscrito, em momento algum irei contestar o regulamento; 

6. No ato da inscrição, os atletas autorizam os organizadores a usar livremente quaisquer imagens que 

representem os atletas durante sua participação no “RIO CAMINHO DO OURO SPECIAL STAGE 2021”, 

parados ou em movimento, sem limites territoriais ou de tempo. 

 

Percurso: 
 

O evento acontecerá na cidade de Paraty / RJ, onde os atletas irão percorrer parte da "Trilha 

Toca do Ouro", passando por dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo a primeira etapa 

com 10,0 km e 1.070m D+ e a segunda com 10,0 km e 1.070m D-, totalizando 20,0 km a serem 

percorridos no evento. 

 

Hidratação e Alimentação: 
 

Esta é uma prova autossuficiente e os atletas são obrigados a trazer tudo o que precisam para 

cada etapa. No final da etapa de subida haverá um posto de abastecimento onde serão fornecidos água, 

isotônico e alguns itens de alimentação.  

Não haverá distribuição de copinhos de água, apenas abastecimento do próprio sistema de 

hidratação dos atletas no final das duas etapas. 

 

 

 



 

Cronograma: 
 

Retirada de kits: 

Paraty – local a ser divulgado 

13/08 sexta-feira 

14h - 20h 
 

Congresso técnico: 

Online 

13/08 sexta-feira 

19h - 20h 
 

Largadas King of the Hill: 

14/08 sábado 

A partir das 7h 
 

Largadas Mountain Goat: 

14/08 sábado 

A partir das 9h30min 
 

Premiações: 

14/08 sábado 

A partir das 11h 
 

Obs: Cronograma sujeito a alterações. 
 

Premiação: 
 

King of the Hill: 

1º lugar (masc. e fem.) - R$ 2.000,00 + Troféu 

2º lugar (masc. e fem.) - R$ 1.000,00 + Troféu 

3º lugar (masc. e fem.) - R$ 500,00 + Troféu 
 

Mountain Goat: 

1º lugar (masc. e fem.) - R$ 2.000,00 + Troféu 

2º lugar (masc. e fem.) - R$ 1.000,00 + Troféu 

3º lugar (masc. e fem.) - R$ 500,00 + Troféu 
 

Geral (somatório dos tempos da etapa subida e da etapa descida): 
1º lugar (masc. e fem.): 

 Troféu 
 Inscrição gratuita na prova World Series da One Hundred® na Itália em 2022, incluindo: 
1. Passagem aérea; 
2. Hospedagem; 
3. Despesas de alimentação; 
4. Cheque de £100 (One Hundred pounds) – cerca de R$ 700,00. 

 

2º lugar (masc. e fem.): 

 Troféu 

 Inscrição gratuita na prova World Series da One Hundred® no Brasil em 2021 ou 2022; 

 Equipamento oficial #Team One hundred® (colete, t-shirt, short e boné) 



 

 

3º lugar (masc. e fem.): 

 Troféu 

 Inscrição gratuita na prova World Series da One Hundred® no Brasil em 2021 ou 2022. 
 

Obs: O atleta que for premiado no King of the Hill e no Mountain Goat poderá também ser 

premiado na categoria Geral. 

Haverá premiação de troféu para o primeiro colocado no somatório dos tempos (etapa da subida 

+ etapa da descida) masculino e feminino por faixa etária para as seguintes categorias: 

 18 a 29 anos 

 30 a 39 anos 

 40 a 49 anos 

 50 a 59 anos 

 60 a 69 anos 

 70 anos + 

* idade considerada em 31/12/2021 

O atleta que for premiado no geral não será premiado na faixa etária. As colocações nas faixas 

etárias serão definidas através de sistema de aferição por chip, com o tempo líquido dos atletas. 

 

Equipamentos Obrigatórios e Recomendados: 
 

É de caráter obrigatório o uso de equipamento de hidratação, tais como garrafa de mão, cintos 

ou mochilas com capacidade mínima de 500 ml; 

Recomendamos os seguintes itens: 

 Documento de identificação; 

 Dispor de uma quantia em dinheiro para a utilização em qualquer eventualidade; 

 Cartão de crédito; 

 Dispor de contatos de emergência, indicações médicas e de plano de saúde; 

 Telefone celular e carregador portátil tipo powerbank e respectivo cabeamento; 

 Equipamento GPS de pulso tipo relógio e respectivo cabeamento para carga; 

 Sacos tipo zip para equipamentos eletrônicos; 

 Identificação da bagagem; 

 Calçado adequado; 

 Luz frontal (headlamp, lanterna de mão ou similares); 

 Boné, viseira, bandana ou similar; 

 Óculos de sol; 

 Protetor solar e labial; 

 Creme hidratante e lubrificante; 

 Repelente de insetos; 

 Kit de primeiros socorros com antialérgico; 

 Nutrição pessoal; 

 Anorak ou Corta Vento; 

 Apito. 
 

Tempo Limite: 

Os atletas terão com tempo limite para participação os períodos informados abaixo: 

Etapa subida: 2h 30min 



 

Tempo de recuperação entre as etapas: Será estabelecido o período de aproximadamente 30 minutos 

para todos os atletas 

Etapa descida: 2h 

Caso algum dos tempos limites seja ultrapassado pelo atleta, o mesmo será desclassificado do 

evento. 

 

Cancelamento da Prova: 
 

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da comissão organizadora, sendo 

comunicado aos inscritos a decisão pelo site oficial da corrida, Instagram e e-mail marketing. 
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, pandemia, 

condições meteorológicas etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que 

não seja a devolução da taxa de inscrição. 

Em caso de adiamento da prova, será escolhida nova data, isentando a comissão organizadora a 

realizar devolução da taxa de inscrição. 

Os competidores ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos, 

prejuízos e danos no caso de suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, 

condições meteorológicas ou qualquer outro motivo que esteja ligado à segurança dos competidores, 

não gerando responsabilidade para a comissão organizadora, quanto à devolução da taxa. A prova será 

considerada realizada. 

 

Devoluções: 
 

A inscrição é intransferível, com isso, em caso de desistência de participação, o processo de 

devolução do valor pago é o seguinte: 

 Para obtenção de reembolso, só serão considerados os casos solicitados por e-mail para: 
suporte.brasil@onehundred.run, em até sete dias corridos após o pagamento da inscrição (de acordo 

com o código de defesa do consumidor), com as informações solicitadas pela organização; 

 Passado o prazo de sete dias corridos após o pagamento da inscrição, não será possível fazer o 

reembolso sob nenhuma hipótese; 

 No caso que se detecte que foi usada por outro corredor, o mesmo será desclassificado; 

 No caso de desistência durante a prova, o participante deve notificar o fiscal mais próximo sobre 

o ocorrido, entregando a ele seu número de peito e chip. 
 

Desclassificação, Penalidades e Recursos: 
 

As seguintes infrações resultarão na desqualificação imediata e na exclusão do número de peito 

e chip do atleta do sistema: 

 Não passar em um posto de controle; 

 O número deverá ser completamente visível de frente, estar segurado pelos quatro alfinetes e 

não deve ser cortado, dobrado ou escondido; 

 Está permitida a assistência entre os corredores devidamente inscritos na mesma modalidade, 

excluindo-se qualquer forma que ajude na marcha a outro corredor, entendendo-se por essa, empurrar, 

puxar com corda ou elementos similares, ou qualquer outra forma de tração ou empurre entre 

participantes, exceto que se faça para transpor um obstáculo em particular; 

 Inserir informações erradas ou falsas na ficha de inscrição; 



 

 Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem, será motivo de desclassificação; 

 Descartar seu lixo durante a corrida em local impróprio, como trilhas ou em locais públicos em 

local não designado para o descarte; 

 Insultar, ameaçar ou agredir outros atletas, transeuntes, funcionários, staffs, membros da 

equipe de produção ou voluntários; 

 Não portar os equipamentos obrigatórios durante toda a prova; 

 Utilizar veículo de transporte em qualquer momento durante a corrida; 

 Os participantes não poderão ser acompanhados por pessoa a pé, de bicicleta, automóveis, 

motocicletas ou nenhum outro tipo de veículo. 

Penalidades ou desqualificações podem ser contestadas por escrito com a coordenação técnica 

do evento no prazo de 30 minutos após a publicação dos resultados da corrida. Os recursos serão 

avaliados e respondidos no tempo necessário; as decisões são finais, sem apelação. O Diretor da Prova 

reserva-se o direito de tomar decisões extraordinárias, se necessário. 

 

Seguro Atleta: 
 

Os corredores estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais cujas condições 
particulares contêm: 

 Cobertura: Morte Acidental, Invalidez Total e Parcial Permanente por Acidente. 
 Âmbito de cobertura: Só durante a participação do evento. Não cobre o risco de translado. 
 Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice é por conta do participante. 

 
Meio Ambiente: 
 

A corrida será realizada em áreas montanhosas com ecossistemas naturais. Os participantes 

devem, portanto, respeitar totalmente o meio ambiente, em particular, não deixando lixo, colhendo 

flores ou perturbando a vida selvagem. Quem for flagrado deixando lixo ao longo do percurso será 

desclassificado da prova e incorrerá nas penalidades previstas na regulamentação federal do Parque 

Nacional. No ponto final de cada etapa serão disponibilizadas lixeiras nas quais os atletas poderão 

dispensar o lixo gerado no trajeto. 

Os Organizadores aconselham os atletas a carregar uma pequena sacola para lixo ou quaisquer 

lenços de papel que possam ser descartados no final das duas etapas. 

Os atletas devem evitar sair da trilha marcada para não causar danos ao meio ambiente. 

 

Responsabilidade: 
 

A inscrição voluntária e a subsequente participação na corrida indicam total aceitação das regras 

e regulamentos da corrida e quaisquer alterações subsequentes feitas a eles. Ao inscrever-se, os 

participantes isentam os organizadores de qualquer responsabilidade civil ou criminal por danos 

pessoais e/ou patrimoniais por si causados. 

 

Protocolo de Segurança Contra o Covid-19: 
 

 Na área de largada haverá marcações com distanciamento aproximado de 1,5m em que atleta 

terá que passar por um funil que será controlado por um staff da prova para acessar o local; 
 Todos os atletas deverão estar de máscara enquanto estiverem na arena, inclusive devendo 

utilizá-la durante a largada e a chegada; 



 

 Haverá apenas pontos de reposição dos reservatórios de água dos atletas, e a prova irá 

disponibilizar staffs tanto na arena como no percurso, que farão esse procedimento com utilização de 

luvas e sem que os atletas tenham contato com as torneiras dos coolers; 
 A alimentação que será fornecida aos atletas será toda embalada individualmente e será 

entregue ao atleta por staff da prova; 
 As cerimônias de premiação serão feitas pouco tempo após a chegada do 3º colocado de cada 

distância e gênero, e a entrega dos prêmios por faixa etária acontecerão individualmente e sem 

cerimônia. 


