
Regulamento Desafio Eco Race 
Parque Ecológico do Tiete... 

1. O Desafio Eco Race, será realizada no dia 15 de Janeiro de 2017, dentro do Parque 
Ecológico do Tietê, use as seguintes referências para consulta: Rua Guira 

Acangatara, 70; Av. Dr. Assis Riberiro – altura do nº 3000; Rodovia Ayrton Senna, km 

17 sentido São Paulo/Rio; Praça Gajé ou p Parque ecológico do Tietê. - São Paulo, 
03718-090 - Tel.: (11) 9.8221-7086 – (11) 3494-3031. (consulte mapa de localização 
no site) http://www.ecotiete.org.brEm percurso aferido para corrida de aproximadamente 
5,3 km, 9 e 18 km e caminhada de 5,3 km. 

2. A largada será em etapa, sendo 07:30hrs para corrida de 5,3k e as 07:40hrs para os 9k e 18k e 
caminhada. 

3. As inscrições acontecerão exclusivamente nos sites: www.ticketagora.com.br e ou 
www.minhasinscricoes.com.br 

Só poderão participar atletas com idade a partir de 18 anos para o percurso de 9km (1 Volta) e 18 km 
(2 Voltas), e a partir dos 16 anos para o percurso de 5,3 km ou Caminhada de 5,3 km. 
5. A data final para as inscrições será dia 01 de Janeiro de 2017, ou antes, caso esgote-se o número de 
inscrições colocado à disposição dos atletas interessados a quantidade de 800 inscrições para corrida e 

caminhada. Não será feito inscrição no dia da prova. 
6. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão Organizadora. 
7. Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga o Comprovante de Inscrição (boleto 
bancário pago), e documento oficial do atleta mediante a autorização assinada. 
A retirada do kit para atletas acima de 60 anos somente será feita para a própria pessoa 
mediante comprovação, não será permitido em hipótese alguma a entrega para outra pessoa 
mesmo com todos os comprovantes em mãos. 

Entrega dos kits: 14 de Janeiro de 2017, dentro do Parque Ecológico do Tietê, use as seguintes 
referências para consulta: Rua Guira Acangatara, 70; Av. Dr. Assis Riberiro – altura do nº 
3000; Rodovia Ayrton Senna, km 17 sentido São Paulo/Rio; Praça Gajé ou p Parque ecológico 
do Tietê. - São Paulo, 03718-090 - Tel.: (11) 9.8221-7086 – (11) 3494-3031. (consulte mapa 
de localização no site) http://www.ecotiete.org.br 

 
8. O valor das inscrições será:  
r$ 85,00 Kit Básico para corrida e caminhada, com valor promocional de lançamento de r$ 65,00 
para as corridas e caminhada.  
r$ 105,00 Kit Luxo para corrida e caminhada, com valor promocional de lançamento de r$ 85,00 
para as corridas e caminhada. 
Valor promocional com desconto não sendo acumulativo. 
 
8.1 do Kit. 
Kit Basico: composto por: “Camiseta + Número de Peito + Alfinetes + Chip de cronometragem” 
Kit Luxo: composto por: “Camiseta + Sacochila + Viseira + Número de Peito + Alfinete + Chip de 
cronometragem” 
A medalha será entregue apenas para os corredores que completaram a corrida, e devidamente inscrito 
na prova. 

 
8.2 REEMBOLSO - A atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data da compra para solicitar o 
estorno da inscrição (de acordo com o código de defesa do consumidor). Independente do motivo, o 
mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço para administração do processo de 
estorno, a não ser algum problema vindo da empresa organizadora. 
 
NÚMERO DE PEITO - A cada competidora será fornecido um número que deve ser usado 
visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo 
passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo; 
Não alteraremos a modalidade no dia evento. 
 

http://www.ecotiete.org.br/
http://www.newtimesports.com.br/
http://www.minhasinscricoes.com.br/
http://www.ecotiete.org.br/


8.3. CONFERÊNCIA DO KIT - É OBRIGATÓRIA a conferência dos itens que compõe o kit, bem como 

o tamanho da camiseta, no momento da retirada. Não é possível efetuar a troca do tamanho da 
camiseta. Qualquer reclamação deve ser feita imediatamente no local da entrega do kit.  
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 
 
9. CHIP - O uso do chip é obrigatório e individual, acarretando na desclassificação do atleta quando se 

observar por algum fiscal a falta do uso do mesmo. Não poderá ser trocado e nem transferir para outro 

sendo passível de desclassificação;  
A nenhum atleta será permitida a participação sem o número de peito ou o chip. 
10. O tapete de largada será desativado após 5 minutos do sinal de largada da prova. 
11. O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 
12. O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de, durante o decorrer da prova, retirar da mesma 
qualquer atleta que não tiver condições de saúde adequadas para a prática esportiva. 
13. Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas, individualmente, poderá aparecer em 
propaganda dentro da área de premiação. 

 
14. Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso. 
15. O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade no momento da 
largada estará passível de desclassificação. 
16. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. 
17. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação. 
18. O chip é de uso único e descartável, não sendo necessária a devolução do mesmo ao final da prova.  
19. O Desafio Eco Race, terá duração máxima de 1h30min para modalidade de 5,3k e 9k e de 
3h00min para modalidade de 18k. 
20. Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping. 
21. A premiação do Desafio Eco Race, será assim distribuída: 
 
                            MODALIDADE 5,3KM 

Categoria:  Premiação:  Tempo:  

GERAL  1º ao 5º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

                            Não haverá premiação por faixa etária. 
 
                            MODALIDADE 18KM 

Categoria:  Premiação:  Tempo:  

GERAL  1º ao 5º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

18 'a 29 anos  1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

30 'a 39 anos  1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

40 'a 49 anos  1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

50 'a 59 anos  1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

60 'a 69 anos  1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

Acima de 70 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

 
                            MODALIDADE 9KM 

Categoria:  Premiação:  Tempo:  

GERAL  1º ao 5º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

18 'a 24 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

25 'a 29 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

30 'a 34 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

35 'a 39 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

40 'a 44 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

45 'a 49 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

50 'a 54 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

55 'a 59 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

60 a 64 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

65 a 69 anos 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  Oficial  

70 anos ou + 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino Oficial  

Maior Equipe  Oficial 



OBS. Caso atleta não receba sua premiação não terá mais direito, por tanto fique até o final.  
 

21. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, ao Diretor Geral da Prova até 30 minutos 
após a divulgação dos resultados. 
22. Os resultados extraoficiais serão publicados em nosso site, www.newtimesports.com.br e no 
www.minhasinscricoes.com.br partir de 14h00 do dia 16 de Janeiro e oficialmente com correções, 10 

(dez) dias úteis após o evento. 
23. O Desafio Eco Race, será realizada com chuva ou com sol, podendo ser cancelada caso condições 
de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes. 
24. Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta ou atletas venham a sofrer durante o 
transcurso do evento não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova. 
25. O Guarda Volume, a organização do evento não se responsabiliza por objetos de valores deixado no 
interior, como dinheiro, relógio e qualquer tipo de aparelhos eletrônicos. O guarda volume será 
desativado às 11h00, com 15 (quinze) minutos de tolerância a critério dos encarregados do setor. A 
partir deste horário, os pertences estarão à disposição dos interessados, na sede da New Time Sports, 
em horário comercial, de segunda a sexta, por 30 (trinta) dias a contar da data da prova. 
26. Os atletas que não retirarem seu nos dias e horários marca neste regulamento não terão mais direito 
de retirar, a empresa organizadora não garante tamanho de camisetas para todos mesmo com pedido 
feito, assim desde já pedimos para garantir o tamanho exato que retire seu kit com antecedência. 

27. Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final. A 
empresa organizadora do evento poderá alterar, endossar este regulamento a qualquer momento desde 
que haja necessidade, e independentemente de qualquer aviso prévio. 

 
 
 

A programação do evento 

 

Início as 6:00hrs. 

As 7:10hrs Aquecimento. 

As 7:20hrs Preparação para 1ª Largada. 

As 7:30hrs 1ª Largada da modalidade 5,3k e caminhada. 

Aproximadamente as 07:40hrs, 2ª Largada das modalidade 9k e 18k. 

As 10:00hrs resultados e inicio das premiações. 

http://www.newtimesports.com.br/

