
 
ITEM 01: O EVENTO 

 
A CELIO LOBATO ASSESSORIA ESPORTIVA realizará na cidade de Ananindeua /Pa, 
V ULTRAMARATONA CL 50KM. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro de 2021 
com início às 5hs da manhã de sábado com tempo máximo de percurso de 9hs com 
término às 14hs, com largada e chegada dentro do COLÉGIO NOSSA SENHORA DA 
ANUNCIAÇÃO (FACULDADE UNIASSELVI), localizado na BR 316 KM 8. 
 
ITEM 02: A COMPETIÇÃO/ TEMPO LIMITE 

 
A competição será uma corrida pedestre de única etapa com tempo máximo de 9hs. 
 
ITEM 03: CONDIÇÕES GERAIS / ADMISSÃO 

 
A prova será regida pelo regulamento, e aprovada pelo corredor ao inscrever-se no evento. 
Será admitido como participante inscrito na prova, toda pessoa maior de 18 anos, de 
qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento. 
No ato da inscrição o atleta  deverá preencher sua ficha de inscrição junto com o termo 
de responsabilidade no qual isenta a organização da prova de qualquer responsabilidade, 
tanto realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 
 
ITEM 04: MODALIDADE E NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 
Corrida de 50km com 200 participantes. 
 
ITEM 05: REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
Liberdade de ritmo para paradas e descanso. 

Os atletas participantes receberão 1 número de peito com chip que deverá fixar em local 
visível de sua vestimenta. 

Não será permitido durante o percurso acompanhamento de pessoas fazendo pacer 
e/ou bicicletas. 

Poderá ser usado carro de apoio junto ao atleta inscrito no evento, durante todo o 
percurso. O carro de apoio deverá ter muita atenção ao seu local de parada pelo 
percurso, visto que estaremos em uma rodovia estadual onde a velocidade limite é 
de 80km/h e que a Lei de Trânsito deverá ser respeitada por todos. 

Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDA a entrada do atleta no carro de apoio e este 
se movimente na via com o atleta dentro. O atleta poderá entrar no carro para 



 
descansar, se abrigar do sol, fazer curativo nos pés, entre outros, desde que o carro 
de apoio esteja e permaneça parado na via. 

Caso o atleta seja flagrado por outros participantes e/ou pela organização da prova dentro 
do carro em movimento, este será DESCLASSIFICADO da prova. 

Não será obrigatório o uso de cinto de hidratação ou mochila de hidratação. 

Será obrigatório o uso de lanterna e colete refletido. 

O não cumprimento destas regras acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO do atleta, 
caracterizando fraude! 

 
ITEM 06: POSTO DE CONTROLE E ABASTECIMENTO 

 
Devido a liberação do apoio ao atleta, teremos 3 pontos de apoio/abastecimento com água 
e isotônico para os corredores. 

 
ITEM 07: CRONOGRAMA DA PROVA 
 
Dia 10/12/2021 (sexta-feira) Entrega do kit (camisa, viseira, sacola e número de peito) no 
horário das 9hs até 21hs na loja CONTEINER DO SUPLEMENTO, localizada na Rua 
João Balbi, nº 842, esquina com a Travessa 14 de março - Nazaré, Belém - PA. 

 
Dia 11/12/2021 (Sábado) Concentração às 4hs no Colégio Nossa Senhora da Anunciação 
(Faculdade UNIASSELVI) BR 316 KM 8. Largada às 5hs com término às 14hs! 
 

Premiação: Assim que for completado às categorias faremos às premiações! 
 
ITEM 08: PATROCÍNIO INDIVIDUAL 

 
Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá utilizar 
outro espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (shorts, bonés, 
camiseta e outros). Não será permitido ao atleta inscrito correr sem camisa e sem o 
número fixado em local visível, o não cumprimento, acarretará em 1° advertência, 2° 
advertência e desclassificação. 

 
ITEM 09: PREMIAÇÃO GERAL 

 
Todos os participantes que completarem a prova até o horário determinado receberão 
medalha de participação. 



 
 
Receberão troféus: 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° lugar geral Masculino 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° lugar geral Feminino 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° lugar geral Masculino CL 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° lugar geral Feminino CL 

 
ITEM 10: INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão feitas através do site www.chipcorridascastanhal.com.br do dia 
07/09/2021 até o dia 31/10/2021 ou completar 200 inscritos no valor de 
R$200,00(duzentos reais) + taxa do site, presencial nos locais de treino da CL no valor 
de R$200,00(duzentos reais) + taxa do cartão (pagamento em cartão de débito/crédito de 
1x) ou por PIX para o nº (91) 99112-9096 no valor de R$ 200,00(duzentos reais). A partir 
do dia 01/11/2021 até o dia 30/11/2021 ou completar a totalidade de participantes da 
prova (200 inscritos) no valor de R$250,00(duzentos e cinquenta reais) + taxa do site, 
presencial nos locais de treino da CL no valor de R$250,00(duzentos e cinquenta reais) + 
taxa do cartão (pagamento em cartão de débito/crédito de 1x) ou por PIX para o nº (91) 
99112-9096 no valor de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais). O valor da inscrição 
também pode ser pago à vista em dinheiro. 
A inscrição não poderá ser transferida para outro participante. O não 
comparecimento do atleta no dia do evento não acarretará em reembolso para o 
mesmo. 

 
ITEM 11: ATENDIMENTO MÉDICO 

 
Manteremos um atendimento médico de prontidão. 

O socorro médico não fará nada que fuja os padrões de atendimento normal de primeiros 
socorros. 

A equipe médica terá autoridade para retirar da competição todo atleta que não esteja 
mais apto a participar ou que tenha recebido cuidados médicos vitais. 

A decisão médica e soberana e será acatada pela organização. 

 
ITEM 12: ABANDONO 
 
Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova seu número 
de identificação informando sua desistência. Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou 



 
por razões médicas, o atleta não poderá mais retornar a prova. 
 
ITEM 13: DENÚNCIAS RECLAMAÇÕES 

 
A denúncia de irregularidade ou de fraude deve ser feita por escrito de próprio punho e 
deverá apresentar o documento de identidade, número de peito e assinatura do atleta 
reclamante e também o número de peito ou nome do atleta acusado. Este procedimento 
deve ser feito em até 1h após a chegada do reclamante. 
 
ITEM 14: PERCURSO DA PROVA 

 

 Largada às 5hs do COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO 

(FACULDADE UNIASSELVI). Localizado na BR 316 KM 8. 

 Correndo em direção a Alça Viária; 

 1º Ponto: Apoio/Hidratação no KM 16 do percurso da prova; 

 2º Ponto: O KM 25 do percurso da prova se encontrará demarcado para o retorno 

dos atletas e terá o fiscal de prova para controle/identificação dos mesmos que 

estiverem passando pelo local. O ponto também será de apoio/hidratação. 

 3º Ponto: Apoio/Hidratação no KM 34 do percurso da prova; e 

 Chegada no COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO 

(FACULDADE UNIASSELVI). Localizado na BR 316 KM 8. 

 
ITEM 15: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este REGULAMENTO ou PERCURSO total ou parcial, sempre que for necessário 
para manter a segurança dos participantes. 

 
ITEM 16: DIREÇÃO DA PROVA 
 
Diretor da Prova: CÉLIO LOBATO 


