
 

Regulamento 

 

1. A organização 

1.1 O DESAFIO DAS ÁGUAS é uma Ultramaratona Solo e de Revezamento 

organizada e realizada pela SPORTS 360º Eventos Esportivos, com apoio da 

Prefeitura Municipal de Pinhais e homologada pela Federação Paranaense de 

Atletismo 

1.2 O DESAFIO DAS ÁGUAS será realizado no Parque das Águas, Pinhais, Paraná, 

em um percurso de 2,4 km em volta do lago, totalmente asfaltado, plano e aferido 

pela Federação Paranaense de Atletismo.  

2. A Competição 

2.1 O DESAFIO DAS ÁGUAS é uma prova pedestre, realizado em etapa única, com 

total liberdade de ritmo, onde será declarado vencedor o atleta ou equipe que 

percorrer a maior distancia no prazo determinado em sua categoria. 

2.2 Para contabilizar a distancia total percorrida, será válida somente as voltas 

completas.  

2.3 Em caso de empate no numero de voltas completas, será declarado campeão o 

atleta ou equipe que completar a ultima volta válida por primeiro. 



2.4 Os atletas tem total liberdade de ritmo, descanso e paradas de apoio, devendo 

fazer a saída e entrada na pista de competição no ponto determinado pela 

organização.  

2.5 Nas categorias Duplas, Quartetos e Equipes podem desenvolver suas 

estratégias, respeitando as seguintes regras. 

2.5.1 A ordem de entrada de cada atleta não precisa ser anunciada 

antecipadamente; 

2.5.2 Na categoria DUPLAS, cada atleta deverá competir por no mínimo 240 

minutos (4 horas); 

2.5.3 Na categoria  QUARTETO, cada atleta deverá competir por no mínimo 120 

minutos (2 horas); 

2.5.4 Na categoria EQUIPES as trocas de atleta são liberadas, e um mesmo atleta 

poderá voltar a pista de competição mais de uma vez; 

2.5.5 Na categoria EQUIPES não há obrigação de todos atletas competirem; 

2.5.6 Em caso de lesão do atleta da categoria SOLO, ou do último integrante das 

categorias DUPLAS, QUARTETO e EQUIPE, serão consideradas as voltas 

completadas.  

2.5.7 Em caso de lesão de atletas das categorias DUPLA, QUARTETO e EQUIPE, 

será permitida a troca após completado o tempo mínimo exigido nos artigos 

2.5.2 a 2.5.3;  

2.5.8 A troca de atletas/chip das equipes será em ponto pré-determinado pela 

organização e deverá ser autorizada pela equipe de arbitragem.  

2.6 A prova terá CRONOMETRAGEM E CHIP ELETRÔNICO feito por equipamento 

eletrônico de alta precisão, que fará a coleta de dados através de tapete 

posicionado na linha de largada e chegada e pela ARBITRAGEM da Federação 

Paranaense de Atletismo.  



2.7 O atleta/equipe receberá um kit com numero de identificação que deverá ser 

fixado em local visível da parte frontal da camiseta e um chip, que devera ser 

fixado de acordo com a orientação da empresa. 

2.8 A organização fornecerá hidratação e alimentação (frutas e lanches), apenas 

para os atletas que estiverem em prova. 

3. As Inscrições 

 

3.1 As inscrições serão limitadas em 70 vagas por modalidade e poderão ser 

realizadas até 21 dias antes da prova ou até atingirem o limite técnico da prova.  

3.2 Sob análise técnica a organização poderá abrir ou não vagas extras, redistribuir 

as vagas e encerrar os lotes sem aviso prévio. 

3.3 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção 

apresentada no sistema on-line, o atleta / equipe aceita todos os termos do 

regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de 

acordo com o termo de responsabilidade, parte integrante deste regulamento. 

3.4 A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o atleta/equipe comunique 

a desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, ou seja, até 07 dias após a compra.  

3.5 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo ser devolvida ou repassada 

para terceiros fora dos prazos estabelecidos no regulamento. O descumprimento 

desta regra acarretará em desclassificação do atleta. 

3.5.1 O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável 

por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o 

atendimento e qualquer responsabilidade da empresa organizadora, seus 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos. 

3.5.2 Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios 

definidos por lei, o(a) atleta será desclassificado da corrida e, poderá 



responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as 

autoridades competentes e ficará impedido de participar de outras corridas 

organizadas pela empresa. 

3.6 Nas modalidades Equipes, Quartetos e Duplas poderão acontecer substituição 

de atletas até 72 horas antes do evento mediante envio do termo de substituição 

de atletas devidamente preenchido para o e-mail oficial do evento, sem custo.  

3.7 Na modalidade solo poderá haver substituição do atleta escrito até 72 horas antes 

do evento mediante envio do termo de substituição de atletas devidamente 

preenchido para o e-mail oficial do evento, com um custo de R$ 50,00 por atleta 

subistituido. 

3.8 O preenchimento correto dos dados da ficha de inscrição é de responsabilidade 

do participante. 

3.9 No dia do evento, em todas as modalidades será obrigatório o credenciamento 

dos atletas ou equipes, que será feita no local do evento. O credenciamento será 

aberto 02 horas antes da largada da modalidade e poderá ser feito também pelo 

seu representante. O não credenciamento de um atleta ou equipe implica em sua 

automática desclassificação.  

4. Participação 

4.1 Poderão participar da prova atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, 

regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial respeitando as faixas 

etárias/categorias. 

4.2 A idade mínima para participação é de 18 anos completos para as provas do 

SOLO 12 HORAS, SOLO 6 HORAS, SOLO 3 HORAS, DUPLAS e QUARTETOS 

e 16 anos completo para as provas de EQUIPES e SOLO 2 HORAS. 

4.3  Atletas menores de 18 anos só poderão participar com autorização por escrita 

dos pais ou responsável legal. 



4.4  A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o 

auxilio de terceiros. 

4.5 Os atletas deverão se apresentar para as largadas em local, data e horário pré-

estabelecidos pela organização. A não apresentação do atleta nesses horários 

caracteriza-se abandono de prova.  

4.6 É obrigação de o participante ter o conhecimento das características e 

dificuldades de corridas de longa duração. 

4.7 É proibida a participação de atletas sem camisa. 

 

5. Modalidades 

5.1 O DESAFIO DAS ÁGUAS será disputado nas seguintes modalidades 

• SOLO 12 HORAS 

• SOLO 06 HORAS 

• SOLO 03 HORAS 

• SOLO 02 HORAS 

• DUPLAS 12 HORAS 

• QUARTETO 12 HORAS  

• EQUIPES 12 HORAS 

 

6. Categorias e Premiação 

6.1 As categorias serão divididas da seguinte forma: 

• Solo 12 horas masculino; 

• Solo 12 horas masculino 60+; 

• Solo 12 horas feminino; 

• Solo 12 horas feminino 60+; 

• Solo 6 horas masculino; 

• Solo 6 horas masculino 60+; 

• Solo 6 horas feminino; 

• Solo 6 horas feminino 60+; 

• Solo 3 horas masculino; 

• Solo 3 horas masculino 60+; 

• Solo 3 horas feminino;  

• Solo 3 horas feminino 60+;  

• Solo 2 horas masculino; 

• Solo 2 horas masculino 

• Solo 2 horas feminino; 

• Solo 2 horas feminino 60+; 

• Dupla 12 horas masculina; 

• Dupla 12 horas feminina; 

• Dupla 12 horas mista; 

• Quarteto 12 horas masculino; 

• Quarteto 12 horas feminino; 

• Quarteto 12 horas misto; 

• Equipe 12 horas misto (de 8 a 16 

atletas). 

 



6.1.1 O QUARTETO MISTO deverá ser formado da seguinte forma: 2 Masculino + 

2 Feminino. 

6.1.2 Na categoria EQUIPE, é obrigatório a participação de no mínimo 4 atletas 

femininas e 4 masculinos em pista; 

6.2 Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados por categorias. 

6.3 Na modalidade equipe, a premiação será um troféu por equipe premiada.  

6.4 A organização poderá, a seu critério, incluir premiação em dinheiro e/ou 

produtos/serviços para uma ou mais categorias.  

6.5 Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de 

participação. 

6.6 Os atletas que fizerem jus a premiação deverão comparecer á área do palco 

assim que a cerimônia de premiação for anunciada. 

7. Das Condutas 

7.1 A organização do evento tem a total liberdade para analisar as condutas dos 

atletas participantes, bem como considerá-las legais ou ilegais e proferir as 

respectivas sanções.  

7.2 Todo atleta deverá agir dentro dos princípios da esportividade, mantendo a 

disciplina, cumprindo os horários estabelecidos e respeitando os companheiros. 

7.3 É proibido impedir ultrapassagens em qualquer hipótese.  

7.4 O atleta que descumprir o respectivo regulamento é punido com a 

desclassificação do evento. 

8. Da Segurança 

8.1 A Participação do atleta é por livre e espontânea vontade e sendo ciente do 

Regulamento Oficial, com o qual o atleta está de acordo, e também tem o 

conhecimento que competir em corridas de longa duração é uma atividade física 

de alta intensidade e risco. 



8.2 O atleta não deve participar do evento caso não esteja em condições 

clinicas adequadas e devidamente treinado. Aconselhamos a realização de 

uma rigorosa e completa avaliação médica prévia a participação do evento.  

8.3 Para a categoria SOLO 12 HORAS, é obrigatória a entrega de atestado 

médico de aptidão de saúde para provas longas pelo e-mail oficial do 

evento, ou na entrega de kits.  

8.4 A organização irá disponibilizar aos atletas do evento ambulâncias tipo UTI móvel 

para prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o 

atendimento médico de emergência será efetuado na rede pública. 

8.5 Á comissão organizadora poderá, seguindo recomendações médicas, determinar 

que o atleta interrompa ou não participe da corrida. 

8.6 O atleta ou seu acompanhante responsável poderá optar por outro sistema de 

atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento.  

8.7 No ato da inscrição, cada participante estará ciente do Termo de 

Responsabilidade da prova, que será validado ao concordar com o Regulamento 

Oficial. 

9. Direito de imagem 

9.1 Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando 

e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, 

jornais, revistas, internet (facebook, twiter, instagram, whatsapp, entre outros), 

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus e / 

ou responsabilidade aos organizadores, patrocinadores, apoiadores ou meios de 

comunicação 

10. Disposições Gerais 

mailto:contatosports360@gmail.com


10.1 A organização não se responsabiliza pela guarda de qualquer tipo de objeto 

deixado no guarda – volumes do evento. Este serviço é uma cortesia aos 

participantes.  

10.2 A organização do evento, bem como seus Patrocinadores e Apoiadores, não se 

responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelos Atletas inscritos na 

PROVA a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

10.3 Os resultados oficiais da prova serão disponibilizados através do site oficial do 

evento.  

10.4 Caberá a organização e direção de prova nomear seus auxiliares e identificá-los 

como coordenadores e staffs, aos quais serão delegados poderes de controle e 

fiscalização.  

11. Adendos 

11.1 A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. Neste caso, informarão 

no site oficial as alterações. 

11.2 As duvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas e julgadas pela 

comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas 

decisões. 

12. Termo de Responsabilidade  

12.1 Ao participar do evento, todos os integrantes das equipes assumem a 

responsabilidade por  seus dados fornecidos e aceitam totalmente o 

Regulamento Oficial da Prova,  sendo conhecedor de seu estado de saúde físico 

e mental, assumindo seus riscos da PROVA, despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias 

ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois. 



12.2 Estão cientes de que participar de eventos de corrida de rua pode causar 

acidentes envolvendo luxações, fraturas, danos a saúde e morte. Ainda assim, 

assumem total responsabilidade por sua participação.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

    
 


