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1 - Apresentação 

O evento assim denominado, ” Meia Maratona das Praias – 5ª Edição”, é um evento com 

características Trail Running, que contem três tipos de percursos de corrida, 5k, 10k e 21k. 

Percursos esses que envolvem transições em terrenos diversificados: como trilhas, asfalto, 

pedras, areia, costeira, estrada de chão subidas e descidas. Este evento será promovido na 

cidade de Guarapari-ES no dia 13 de fevereiro de 2022 pela empresa WVM Eventos. O 

caráter neste caso é de competição aberta de pedestrianismo e será regida pelo presente 

regulamento. 

 

2 - Objetivos da Organização 

- Promover um evento de corrida e caminhada num percurso totalmente diferenciado por suas 

belezas naturais e terrenos diversificados.    

- Incentivar a pratica da atividade física, e criar novos hábitos saudáveis para combater a 

obesidade. 

-Atender os participantes/atletas com respeito e qualidade. 

- Enriquecer o calendário esportivo da cidade e agregar valor ao turismo local, proporcionando 

o entretenimento e o congraçamento entre grupos de corrida, equipes de associações, centros 

cívicos, academias de ginástica, associações de corredores, sociedades de melhoramentos, 

escolas, clubes, militares, empresas, etc. 

 

3 - Data e Local da prova 

A prova será realizada no dia 13 de fevereiro de 2022, na cidade de Guarapari-ES. 

 

4 - Percurso 

O evento disponibilizará três tipos de percursos de corrida (5k, 10k e 21k) para atender aos 

atletas iniciantes, intermediários e avançados. 

4.1 Terrenos - Os terrenos a serem percorridos são diversificados e envolvem transições de 

trilhas, asfalto, pedras, areia, costeira, estrada de chão subidas e descidas. O que torna 

este evento com um nível de dificuldade superior a uma corrida de rua com percurso 100% 

pavimentado. 

4.2 Concentração e Instruções finais– Estaremos recebendo os atletas a partir das 05:30 

nos respectivos pontos de largada para possíveis instruções finais 

 

4.3 Local e Horário da Largada – 

-5km - 6:30- início da Praia de Santa Mônica (Em frente ao BARARI) 

-10km -6:30- Final da Praia do Morro (Próximo ao Morro da pescaria). 

-21km - 6:30  - Praia das Castanheiras (Próximo ao Siribeira ) 

 

Obs: Pode haver uma diferença de 20% para mais ou para menos em qualquer percurso. 

 

Atrasos – O horário de largada pode sofrer atrasos em caso de urgência e/ou segurança. 

 

4.4 – Chegada – A chegada de todos os percursos acontecerá na Praia de Setibão (Playeiros). 

 

4.5 Sinalização – O percurso será auto guiado! Usaremos marcações como fitas e placas e 

contaremos com apoio de staffs onde necessário. 
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5 - Informações Gerais 

 

A prova será realizada em qualquer condição climática, porém a organização tem a 

prerrogativa de cancelar ou adiar o evento por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo, caso fortuito e/ou motivos de força maior, ou por determinação do Governo 

Federal, Estadual e/ou Municipal em função da COVID-19. 

  5.1– Hidratação – Visando a melhor preservação da natureza e um ambiente limpo, NÃO 

forneceremos copos de água ou descartáveis ao longo do percurso. Forneceremos pontos 

de abastecimento, localizados aproximadamente a cada 5 ou 6km. 

O atleta deverá portar seu próprio recipiente (mochila, squeezer, copo retrátil, garrafinha, 

etc.)  

 

5.2 Duração do evento - O evento terá duração máxima de 3 horas para todos os 

participantes cruzarem a linha de chegada. Após esse horário, seu tempo poderá não ser 

computado. 

5.3 Uso Obrigatório - É de uso obrigatório o número de peito fixado na frente do corpo, por 

questões de identificações e segurança dos atletas e mascara na largada e na arena do 

evento. A camisa do evento neste caso não é de uso obrigatório, mas fica como super 

recomendado para facilitar a identificação dos atletas. 

 

5.4 Alterações no regulamento - A Organização poderá, a seu critério ou conforme as 

necessidades do evento, alterar ou revogar este regulamento (sem aviso prévio), totalmente ou 

parcialmente. Em caso de alteração, valerá a informação publicada no facebook ou instagram 

da prova. 

5.5 Casos Omissos - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por inteiro 

critério da organização da prova, sem direito à apelação. 

5.6 Mudanças de percurso - A organização visando à segurança dos participantes, pode a 

qualquer momento alterar o percurso informado do evento. Além disso, pode incluir novas 

modalidades se for o caso. 

5.7 Termos do Regulamento - Ao se inscrever neste evento, o participante está 

automaticamente concordando com todos os itens presentes neste regulamento. 

5.8 Prazos - A Organização poderá a qualquer momento, prorrogar ou suspender prazos em 

função de necessidades. 

 

5.9 – Guarda Volumes – DEVIDO A PANDEMIA, NÃO FORNECEREMOS ESSE TIPO DE 

CORTESIA. 

 

5.10 – Percurso - O atleta deverá correr sempre no percurso onde a organização orientar, seja 

por meio de marcações ou orientações de staff. Qualquer atleta que seja identificado correndo 

em locais que não fazem parte do percurso oficial, mesmo que seja de forma intencional, 

poderá ser desclassificado. 

5.11 – Protocolo Sanitário - Os protocolos atualizados de prevenção a Covid-19 serão 

divulgados/atualizados aos atletas, conforme necessidade, em até uma semana antes da 

prova. Caso os protocolos estabelecidos não sejam respeitados, o atleta está sujeito a 

desclassificação. 

5.12 - Seguindo o Decreto N°803/2021, é obrigatório apresentação da comprovação de 

vacinação contra a COVID-19 na retirada de kit. Podendo usar comprovação impressa ou 

digital. 
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6 - Inscrições 

Todo atleta deverá pagar uma taxa de inscrição (qual é intransferível) para poder participar do 

evento, ficando assim estabelecido os valores equivalentes à meia entrada divididos em 3 

lotes. 

6.1 Valores e Lotes –  

 

ATENÇÃO:  

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES: 13/10/2021 

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 21/01 até atingir o limite de vagas. 

 

LIMITE DE VAGAS: 1500 ATLETAS 

5K - 500 VAGAS 

10K - 500 VAGAS 

21K - 500 VAGAS 

 

Virada de lote:  

1º LOTE – 13/10 até 15/11 

2º LOTE – 16/11 até 20/12 

3º LOTE  21/12 até 21/01 o (encerramento das inscrições) 

 

5K - KIT COM CAMISA: 

1º LOTE – R$ 99,00  (PROMOCIONAL)  

2º LOTE – R$ 114,00 (PROMOCIONAL) 

3º LOTE – R$ 125,00 (LOTE PRINCIPAL) 

 

5K - KIT SEM CAMISA: 

1º LOTE – R$ 84,00  (PROMOCIONAL) 

2º LOTE – R$ 99,00 (PROMOCIONAL) 

3º LOTE – R$ 110,00 (LOTE PRINCIPAL) 

 

10K - KIT COM CAMISA: 

1º LOTE – R$ 109,00 (PROMOCIONAL) 

2º LOTE – R$ 124,00 (PROMOCIONAL) 

3º LOTE – R$ 144,00 (LOTE PRINCIPAL) 

 

10K - KIT SEM CAMISA: 

1º LOTE – R$ 94,00   (PROMOCIONAL) 

2º LOTE – R$ 109,00 (PROMOCIONAL) 

3º LOTE – R$ 129,00 (LOTE PRINCIPAL) 

 

21K - KIT COM CAMISA: 

1º LOTE – R$ 138,00 (PROMOCIONAL) 

2º LOTE – R$ 158,00 (PROMOCIONAL) 

3º LOTE – R$ 178,00 (LOTE PRINCIPAL) 

 

21K - KIT SEM CAMISA: 

1º LOTE – R$ 123,00 (PROMOCIONAL) 

2º LOTE – R$ 143,00 (PROMOCIONAL) 

3º LOTE – R$ 163,00 (LOTE PRINCIPAL) 

 

6.1.2 – Item opcional – Camisa Casual Meia Maratona das Praias = R$ 59,90 
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6.2 Local para inscrições – A partir do dia 13/10 em www.ticketagora.com.br 

6.3 Desconto para Equipes/Acessórias – Entre em contato via wvmeventos@gmail.com ou 

pelo telefone 27 99261-4460 ( Angelica ) 

6.4 PNE As inscrições da categoria “PNE(Portadores de Necessidades Especiais)” deverão 

ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de contato via email: wvmeventos@gmail.com. Tais 

atletas deverão encaminhar os seguintes documentos: 

- Laudo Médico com validade de até 1 ano, onde deverá constar o C.I.D –Código Internacional 

de Deficiência do atleta. 

-O prazo para envio dos documentos acima citados, através do e-mail é de 30 dias antes da 

data da prova. 

6.5 - As inscrições feitas no site terão um acréscimo no valor da mesma, referente à taxa de 

comodidade do site. O valor da taxa de comodidade não é reembolsável em hipótese alguma. 

6.6 - Os atletas são totalmente responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

durante o processo de inscrição. Caso contrário, o atleta poderá responder por crime de 

falsidade ideológica e/ou documental. 

 

6.7 - Em caso de desistência pós-pagamento da inscrição, o atleta tem 7 dias para solicitar o 

reembolso, que não inclui taxa de comodidade do site de inscrição. Em caso de cancelamento 

ou adiamento do evento o valor da mesma NÃO será reembolsada em hipótese alguma. 

6.8 - Será contemplado com 50% de desconto na inscrição, tendo como base o valor do lote 

principal, o atleta que comprovar sua melhor idade (acima 60 anos) na data do evento e estiver 

de acordo do presente regulamento. Obs: Neste caso, o próprio atleta deverá retirar o kit, 

mediante a um documento que comprove sua melhor idade. Não serão entregues kits a 

terceiros em hipótese alguma. 

 

 

O atleta inscrito na categoria 60 anos ou + declara:  

a – Declaro ser ATLETA com 60 anos ou mais, tenho ciência de que receberei um número de 

peito diferenciado para fácil controle de resultados e com fins de classificação e visibilidade 

junto as câmeras de filmagem nas linhas de chegada. 
 

b - Declaro ser ATLETA com 60 anos ou mais, não cederei em hipótese alguma meu ‘Número 

de Peito e Chip’ a terceiros com idade inferior a 60 anos para se beneficiar do desconto 

concedido pelo Estatuto do Idoso. 

 

c - Declaro também que caso venha a ser comprovado que fiz o uso do benefício concedido 

pelo Estatuto do Idoso para ceder o ‘Número de Peito’ da prova para outro ATLETA com idade 

inferior à 60 anos correr em meu lugar, fica a WVM EVENTOS autorizada por mim, a emitir 

uma cobrança através de boleto bancário do valor da diferença que foi paga no ato de minha 

inscrição e que serei suspenso através de um processo administrativo interno por um período 

mínimo de 24 (vinte e quatro) meses não podendo me cadastrar nos EVENTOS da WVM 

EVENTOS por esse período. 

 

d - Declaro ser ATLETA com 60 anos ou mais, tenho ciência de que terei que retirar o kit 

pessoalmente e apresentar documento com foto,  e que em hipótese algum será entregue kit 

a terceiros. 

http://www.ticketagora.com.br/
mailto:wvmeventos@gmail.com
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6.9 - Será permitido a troca de titular de inscrição e distância, somente para pedidos realizados 

até 30 dias do evento, através do e-mail: wvmeventos@gmail.com 

 

6.9.1 - A troca de inscrição entre distâncias: UPGRADE (prova com valor superior): acarretará 

no pagamento da diferença de valores; DOWNGRADE (prova com valor inferior: não haverá 

reembolso quanto a diferença de valor da inscrição 

 

6.9.2 - Após data limite, a transferência entre atletas não será permitida para outrem, sob 

qualquer argumento médico ou pessoal. 
 

7 - Kit Atleta 

Cada atleta, devidamente inscrito, terá direito a um kit atleta. 

7.1 Composição do Kit Atleta -  

Camisa (caso escolha kit com camisa), chip, número de peito, seguro atleta, medalha 

de participação (ao completar o percurso), kit lanche na chegada. E ainda existe a 

possibilidade de se agregar mais itens a esse kit, dependendo de negociação com 

patrocinadores e apoiadores. 

7.2 Documentos para Retirada - O kit atleta será entregue a qualquer pessoa(exceto o atleta 

60 anos + que deverá retirar seu kit pessoalmente) portando documento original (ou 

Xerox) do atleta inscrito, juntamente com o comprovante de pagamento, comprovação de 

vacinação contra a COVID-19 na retirada de kit. Podendo usar comprovação impressa ou 

digital., e mediante a doação de 1kg de alimento, que será destinado a alguma instituição 

carente., 

7.3 Local para Retirada –  

11/02 - Loja Centauro Shopping Vitória - 14hs às 20hs 

12/02 - Sesc Guarapari - 14hs às 20hs 

 

7.4 - Não haverá entrega de kit após o horário pré-estabelecido e em hipótese alguma haverá 

entrega de kit no dia ou pós-evento. 

 

7.5 - O Atleta deve conferir no ato de retirada, se o seu kit está com os itens estabelecidos 

acima. A organização não recebera reclamações pós-retirada. 

7.6 - Não será permitida a troca de tamanho das camisas no ato de retirada, verifique o seu 

tamanho correto no momento da inscrição. 

 

7.8 – Não será permitido em hipótese alguma, atleta com idade inferior a 60 anos, usar kit 

especial para atletas com idade superior a 60 anos. O numero de peito para atletas 60 anos + 

será diferenciado e se for identificado durante a prova, algum atleta com idade inferior a 60 

anos + usando o kit especial, o mesmo será retirado da prova e poderá responder legalmente. 

8 - Apuração Eletrônica 

- O sistema de cronometragem a ser usado será o chip. 

- A entrega do chip de cronometragem será efetuada juntamente com a retirada do kit atleta. 

- O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do(a) atleta, em caso de ser visto por 

algum fiscal de prova à falta de uso do mesmo. 

- O Chip deverá ser fixado corretamente no cadarço do tênis. 

- A utilização do chip é responsabilidade do(a) atleta, assim como as consequências da sua má 

utilização ou não uso do mesmo.  

- A utilização inadequada do chip pelo(a) atleta acarretará a não marcação do tempo, isentando a 

comissão organizadora na divulgação do resultado. 

mailto:wvmeventos@gmail.com
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- Para melhor apuração dos resultados, teremos pontos de controles em vários pontos do percurso. 

Qualquer atleta que não correr no percurso pré-determinado, será desclassificado. 

9 - Categorias 

As categorias serão assim definidas de acordo com cada prova: 

9.1 Prova 5km.  

 

- GERAL (MASCULINO e FEMININO) 

- PNE (MASCULINO e FEMININO) 

 

9.2 Prova 10km.  

 

- GERAL (MASCULINO e FEMININO) 

- PNE (MASCULINO e FEMININO) 

- Faixa Etária (MASCULINO e FEMININO) 

- Faixa Etária - CATEGORIA MASCULINO 

Masculino – 18 a 29 anos  

Masculino – 30a39 anos 

Masculino – 40a49 anos 

Masculino – 50a59 anos 

Masculino – acima de 60 anos 

 

- Faixa Etária - CATEGORIA FEMININO 
Feminino – 18 a 29 anos  
Feminino – 30a39 anos  
Feminino – 40a49 anos  
Feminino – 50a59 anos  
Feminino – acima de 60 anos 
 
9.3 Prova 21km. 

 

- GERAL (MASCULINO e FEMININO) 

- PNE (MASCULINO e FEMININO) 

- Faixa Etária (MASCULINO e FEMININO) 

- Faixa Etária - CATEGORIA MASCULINO 

Masculino – 18 a 29 anos  

Masculino – 30a39 anos 

Masculino – 40a49 anos 

Masculino – 50a59 anos  

Masculino – acima de 60 anos 

 

- Faixa Etária -CATEGORIA FEMININO 

Feminino – 18 a 29 anos 
Feminino – 30a39 anos  
Feminino – 40a49 anos  
Feminino – 50a59 anos  
Feminino – acima de 60 anos 
 

Atenção: A categoria GERAL, desta corrida são formadas pelos primeiros atletas Masculino e 

Feminino, que cruzarem a linha de chegada, em suas respectivas provas, obedecendo todo o 

regulamento, independentemente do tempo líquido da prova. 
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-A classificação por faixa etária será por tempo LÍQUIDO e terá como critério o ano de 

nascimento do atleta, independentemente do mês de seu aniversário. Dessa forma, a título de 

exemplo, o atleta que nasceu em primeiro de janeiro de 1966 concorrerá com o atleta que 

nasceu em 31 de dezembro de 1966, uma vez que ambos nasceram no mesmo ano. 

 

 

-As Categorias PNE a serem consideradas neste evento são as seguintes: Deficiente Visual, 

Amputado Membro(s) inferior(es) e superior(es), Deficiente Andante Membro(s) 

Inferior(es), Deficiente Intelectual, e Deficiente Auditivo. 

 

 

10 - Premiação 

 

-Troféu para as 03 (três) Maiores Grupos de Corrida. 

 

-Troféu para as 03 (três) Maiores Assessoria Esportiva. 

  

- Troféus para os 5 primeiros colocados GERAL (Masculino e Feminino) 5km,10km e 21km. 

- Troféus para os 3 primeiros colocados PNE (Masculino e Feminino) 5km, 10km e 21km. 

 

- Troféu e/ou Medalha diferenciada para os 3 primeiros de cada Faixa Etária10km e 21km. 

 

- A premiação por faixa etária será destinada para o percurso de 10km e21km. 

  

- Haverá medalha de participação para todos os atletas que completarem o percurso 

escolhido até o período máximo de 3 horas de prova. 

 

- O atleta que ganhar pódio geral, automaticamente estará excluído da premiação por faixa 

etária. 

 

11 - Departamento Médico 

   

- Será composto por ambulância para pronto atendimento. 

   

- Caso ocorra qualquer intercorrência com algum dos atletas, durante o evento, os mesmos 

serão deslocados para o UPA Guarapari – Unidade de Pronto Atendimento. 

 

- A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. 

 

- O atleta poderá decidir por outro sistema de atendimento. Deixando assim, a organização e 

seus patrocinadores, livres de quaisquer responsabilidades. 

 

12 - Condições físicas do atleta 

- O atleta participante, declara que está ciente da sua saúde e aptidão física para a realização 

do evento. 

 

- A organização do evento, não assumirá quaisquer eventuais problemas de saúde a vir 

acontecer dos participantes durante ou pós o evento. 

 

- O participante é único responsável pela decisão de participar e/ou continuar o evento. 
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Avaliando por si só, sua condição física e seu desempenho. 

 

- A organização poderá a qualquer momento, convidar o atleta a se retirar do evento, por 

motivos de segurança do atleta. 

13- Acompanhamento 

 
Não será permitido o acompanhamento a qualquer corredor, quer seja a pé, quer seja com 
bicicleta ou outro tipo de veículo motorizado, exceto o da organização, sob pena de 
desclassificação. O atleta deverá correr sempre na pista predeterminada, ao longo do percurso 
preestabelecido pela organização. 
 

14- Divulgação e direitos autorais 

 

- Todos os participantes do evento, incluindo atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a organização do evento. 

 

- Todo material de divulgação, assim como filmagens, fotografias, transmissão pela televisão, 

ou vídeos deste evento, têm os direitos reservados aos organizadores. 

15 - Termo de responsabilidade 

 

Eu, ”Nome do Atleta inscrito” ,Declaro que li, conheço e estou de acordo com o Regulamento 

citado acima e estou em perfeitas condições físicas e psicológicas. Assumo, por minha livre e 

espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação na 

Corrida “Meia Maratona das Praias – 5ª Edição” no dia 13 de fevereiro de 2022, (que incluem 

possibilidade de invalidez e/ou morte), isentando assim, os organizadores, colaboradores e 

patrocinadores, de toda e qualquer responsabilidade, por quaisquer danos materiais, morais ou 

físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação deste evento. Também 

autorizo, por meio desta, o uso de foto, filme ou outra gravação em que apareça a minha 

imagem, com a finalidade de divulgação e promoção do evento.  

 

 

 

16- Dúvidas relacionadas ao evento 

 

- Para esclarecimentos de dúvidas ou informações adicionais ao evento entrar em contato: 

 

Contatos:(27) 99261-4460 Angelica ou  wvmeventos@gmail.com 
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