
REGULAMENTO 
 
BRLos – Brasil Last One Standing  
21 de maio de 2022 
 
Local:  Pesqueiro Nova Era – Itupeva – SP 
End. Via Cirineu Tonolli, 2866, Nova Era, Itupeva SP 
 
1.O Percurso 
Uma volta de (4 milhas) ou 6,70 quilômetros 
 
2.A Prova 
As 8h00 do dia 21/05 será dada a primeira largada e o competidor 
deverá concluir o percurso em até 1h e assim sucessivamente, 
largando de hora em hora, até que apenas um atleta consiga 
realizar a volta dentro do tempo. 
Todos os participantes devem dar a largada ao tocar o sino. 
Cada largada começa precisamente 1 hora após a última e os 
atletas receberão um aviso de 3 minutos para alinharem no pórtico 
Todos os competidores devem começar no sino (sem partidas 
tardias) 
Todo o atleta que não terminar sua volta após o toque do sino da 
volta subsequente está eliminado(a). 
 
3. As voltas 
Exceto para banheiros, o competidor não pode deixar o percurso 
até que cada volta seja concluída. 
Somente atletas que não foram eliminados podem permanecer no 
percurso. (Proibido pacers e atletas eliminados) 
Nenhum atleta pode receber atendimento pessoal durante a volta, 
exceto em caso de acidente ou saúde. 
(O atendimento só é permitido na arena) 
Cada volta deve ser concluída dentro de uma hora para ser 
validada, incluindo a volta final. 
Proibido o uso de qualquer acessório que auxilie sua 
corrida/caminhada (incluindo bastões de trekking) 
Os corredores mais lentos devem permitir serem ultrapassados. 
 
4. Tempo 
O tempo das voltas será sempre de 1h e, enquanto houver disputa 
entre atletas, a prova terá continuidade. 

5. Vencedor / Resultados 



O vencedor é a última pessoa a completar a volta dentro dos 60 
minutos. 
Todos os outros são tecnicamente DNF (DID NOT FINISH) 
O resultado de cada corredor em termos de distância percorrida 
será fornecido no dia seguinte ao final do evento no site da prova. 
Se não houver apenas um competidor a conseguir completar mais 
uma volta do que qualquer outro, não haverá vencedor. 
Em caso de restarem apenas dois competidores na prova e um 
deles, por qualquer motivo, se recusar a largar para a volta 
seguinte, o atleta que sobrar deverá obrigatoriamente largar sozinho 
e somente será considerado campeão de concluir o percurso dentro 
dos 60 minutos. 
 
 
 
 
6. Kit Prova 
Todos os inscritos concluintes de, PELO MENOS 2 VOLTAS, 
receberão: 
Camiseta da Prova ou Bandana e Medalha de participação. 
 
7. Premiação 
 
O Vencedor ou vencedora receberá um exclusivo e único troféu da  
Brasil Last One Standing 
 
O vencedor da BRLOS (BRASIL LAST ONE STANDING), estará 
automaticamente qualificado para a grande seletiva Brasileira que 
acontecerá em Sáo Paulo – SP no dia 15 de outubro de 2022, 
reunindo todos os campeões das etapas de Backyard brasileiras 
realizadas até a data de 15 de agosto de 2022. 
Nesta seletiva teremos somente 15 atletas disputando a vaga para 
o Mundial da Modalidade no Tenesse em 15 de outubro de 2023. 
 
Quaisquer divergências serão resolvidas pelos organizadores em 
comum acordo com os atletas. 
 
O evento somente será cancelado ou interrompido por motivo de 
força maior (fenômenos naturais ou similares). 
 
Dúvidas aqui no email contato@brlos.com 


