
ADVENTURE GAMES TEUTÔNIA 2022 
Lagoa da Harmonia - Teutônia - RS 

REGULAMENTO GERAL DO EVENTO 

 
1. O EVENTO: 

O ADVENTURE GAMES TEUTÔNIA 2022 é um megaevento ao ar livre, que reunirá várias 
modalidades esportivas no mesmo final de semana. 

Evento idealizado e organizado pela Lêmur Eventos Ltda. 
Além das modalidades esportivas, teremos atividades recreativas e esportivas para todos os 

públicos e idades. 
Para os mais competitivos teremos o REI E RAINHA DA MONTANHA. Competição com várias 

modalidades esportivas, na qual o participante somará pontos para um ranking geral. 
O objetivo é promover a integração de jovens e adultos, estimulá-los ao hábito da prática 

esportiva, da vida saudável e da preservação ambiental. 
Consultar Regulamento Específico de cada Modalidade Esportiva no site de inscrições do evento 

para maiores informações. 
 
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO: 

• Local: Lagoa da Harmonia - Teutônia - RS 

• Data: 07 e 08 de maio de 2022 
• Modalidades: 

✓ CORRIDA UPHILL (9km) 
✓ NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS 1.000m e 3.000m 
✓ AQUATHLON (1km Natação + 5km Corrida) 
✓ TRAIL RUN PERCURSO CURTO (7 a 9km) e PERCURSO MÉDIO (14 a 18km) 
✓ MOUNTAIN BIKE (20 a 27km) 
✓ CAMINHADA TRAIL PERCURSO CURTO (7 a 9km) 
✓ CORRIDA INFANTIL (50m, 100m, 200m) 

 
3. CRONOGRAMA DO EVENTO: 

• 07 de Maio – Sábado: 

✓ 06:30h: Abertura do Evento na Lagoa da Harmonia (Entrega de Kits) 

✓ 07:30h: Saída do Transporte para a Largada da Corrida Uphill 

✓ 09:00h: Largada Corrida Uphill da RS453 

✓ 10:00h: Largada Natação Infantil 

✓ 11:00h: Largada Natação 1km / Natação 3km / Aquathlon 

✓ 12:30h: Início Premiação Modalidades da Manhã 

✓ 13:30h: Largada Trail Run Médio e Curto 

✓ 13:35h: Largada Caminhada 

✓ 16;00h: Largadas Corrida Infantil 

✓ 16:15h: Início Premiação Modalidades da Tarde 

• 08 de Maio – Domingo: 

✓ 06:30h: Abertura do Evento com Entrega de Kits na RS453 

✓ 08:00h: Largada Mountain Bike da RS453 

✓ 11:00h: Início Premiação Mountain Bike 

✓ 11:30h: Premiação Rei e Rainha da Montanha 
 

4. ESTRUTURA DO EVENTO: 
• A Arena do Evento será montada na Lagoa da Harmonia, em Teutônia/RS. Serão 

disponibilizadas as seguintes estruturas e serviços: 

✓ Tenda de Cronometragem; 

✓ Tenda de Hidratação e Frutas; 

✓ Tenda de Entrega de Kits; 

✓ Tenda com Atendimento Médico; 

✓ Serviço de Atendimento de Emergência com Ambulância; 



✓ Palco e Pódio para Premiação; 

✓ Tendas de Expositores; 
• A Lagoa da Harmonia oferecerá uma estrutura incrível a todos os participantes e 

acompanhantes. Os participantes inscritos no evento estarão isentos do Ingresso, porém os 
acompanhantes pagarão R$ 10,00 para ingressar nas dependências da Lagoa e poderão 
usufruir das seguintes estruturas: 

✓ Banheiros e Vestiários com Chuveiro; 
✓ Restaurante e Lancheria; 
✓ Estacionamento nas Dependências da Lagoa; 
✓ Atividades Recreativas para as crianças. 
 

5. SEGURO: 
• Todos os participantes terão seguro de acidentes pessoais. As abrangências do seguro serão 

fornecidas pela empresa contratada para prestação deste serviço. 
• O atendimento médico de emergência será feito por duas UTIs móveis de plantão na Arena do 

Evento e nos percurso. Em caso de necessidade a remoção será feita ao Hospital Municipal de 
Teutônia. 

 
6. PROCEDIMENTOS DE RESGATE E EMERGÊNCIA: 

• Os participantes são responsáveis por se ajudarem, avisando ao staff mais próximo ou a 
organização da prova sobre qualquer incidente. Todos os participantes devem conhecer as 
regras de sua modalidade, estarem atentos as marcações dos percursos e competirem com 
prudência. Respeitem a fauna, a flora e os demais participantes. Não neguem socorro, caso 
estejam aptos a exercer. 

 
7. REI E RAINHA DA MONTANHA: 

• Para participar do Ranking do Rei e Rainha da Montanha o competidor deverá participar de no 

mínimo 2 modalidades a escolher. Além da Premiação de cada modalidade em disputa, também 

concorrerão a uma Premiação exclusiva de Rei e Rainha da Montanha. Seguem abaixo as 

demais informações.  

• Modalidades: 
✓ Corrida Uphill 
✓ Natação 1km ou Natação 3km ou Aquathlon 
✓ Trail Run Percurso Médio ou Percurso Curto 
✓ Mountain Bike 

• Pontuação na Classificação Geral de cada Modalidade: 
✓ 1º lugar: 100 pontos 
✓ 2º lugar: 90 pontos 
✓ 3º lugar: 80 pontos 
✓ 4º lugar: 70 pontos 
✓ 5º lugar: 60 pontos 
✓ 6º lugar: 50 pontos 
✓ 7º lugar: 40 pontos 
✓ 8º lugar: 30 pontos 
✓ 9º lugar: 20 pontos 
✓ 10º lugar: 15 pontos 
✓ 11º lugar: 12 pontos 
✓ 12º lugar: 10 pontos 
✓ 13º lugar: 8 pontos 
✓ 14º lugar: 6 pontos 
✓ 15º lugar em diante: 5 pontos 

• Critérios de Classificação: 
✓ 1º Maior Número de Pontos no Ranking 
✓ 2º Maior Número de Provas Realizadas 
✓ 3º Maior Idade 

• Premiações aos Campeões: 

✓ 1º Lugar – Troféu + R$ 400 + Kit Especial 

✓ 2º Lugar – Troféu + R$ 300 + Kit Especial 

✓ 3º Lugar – Troféu + R$ 200 + Kit Especial 



✓ 4º Lugar – Troféu + R$ 100 + Kit Especial 

✓ 5º Lugar – Troféu + Kit Especial 

• Cerimônia de Premiação: 

✓ A Premiação para os Campeões será entregue no domingo, após a Premiação da 
prova de Mountain Bike na Lagoa da Harmonia. 

• Recursos e Protestos:  
✓ Somente serão aceitos protestos até 5 minutos após a publicação dos resultados no 

mural do evento. Caso haja necessidade, de acordo com o análise do Diretor do 

Evento, os recursos serão julgados por uma comissão técnica formada por 3 ou 5 

competidores ou treinadores de categoria diferente ao participante  que entrou com o 

Recurso. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
• Cada prova terá seu regulamento específico. Consultar regulamento de cada prova para 

maiores informações; 
• Caso a organização sinta necessidade, poderá solicitar atestado médico do atleta para 

participação  na prova. Cabe ao participante escolher a modalidade de acordo com seu 
condicionamento físico; 

• Ao efetuar a inscrição o participante concorda com o uso de sua imagem pela Organização do 
Evento   para divulgação; 

• Serão motivos de possível desclassificação:  
✓ Ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou estimulantes; 
✓ Causar danos a propriedades particulares ou a natureza; 
✓ Atrapalhar o atendimento da equipe de resgate ou o trabalho dos Fiscais; 
✓ Praticar atos antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; 
✓ Desacatar ou desrespeitar as decisões da Organização e orientações dos Resgates ou 

dos Fiscais; 
✓ Trocar o chip ou número de identificação com outro participante sem comunicar a 

Organização antes de ser dada a largada e com as devidas alterações no sistema; 
✓ Adulterar ou clonar número de identificação ou chip  de cronometragem. 

• A desclassificação de uma prova lança o participante ao último lugar de classificação da mesma; 

• O participante, no momento da inscrição, declara estar apto fisicamente e em boas 
condições de saúde para realizar as provas, eximindo a organização das mesmas de 
qualquer tipo de responsabilidade; 

• A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este  regulamento, total ou parcialmente, a qualquer momento sem aviso prévio. 

 

 
Diretor Técnico do Evento: 
Alexandre Martins – CREF 6657G/RS 
Realização e Organização:  
Lêmur Eventos Ltda. (CNPJ: 04.214.168/0001-50) 
Informações:  
(51) 99951.0993  -  lemureventos@gmail.com 


