
OFF ROAD – ETAPA SANTA OLÍMPIA 

RUN 

A PROVA 

A Prova GAIA OFF ROAD, será realizada no dia 26 de agosto de 2017, com largada na cidade 

de Ipeúna/SP, próximo a Piracicaba e chegada no mesmo local.

Haverá as seguintes distâncias: 

Modalidade Run 

- 5 K

- 11K

- 20km (dupla Partner e solo)

- 42Km (dupla Partner e solo)

- 51Km

Modalidade em Dupla Partner - É permitido aos atletas das distâncias de 20Km e 42km realizar a

prova em dupla sem caráter de revezamento, ou seja, os atletas precisam iniciar e terminar a prova 

juntos. É permitido todo tipo de ajuda e contato físico durante a corrida, inclusive andar-de-mãos-

dadas, arrastar, carregar nas costas, nos ombros, na cacunda, empurrar, puxar com corda, pau e 

qualquer tipo de objeto. O atleta poderá ser puxado ou empurrado pelas mãos, pés, pescoço, braços 

e qualquer outra parte do corpo. Cajados e todo tipo de apoio pode ser utilizado pelos atletas 

O evento acontecerá em qualquer condição climática, podendo a Organização cancelar se 

houver qualquer problema que coloque em risco a saúde e integridade dos atletas. 

As distâncias podem sofrer pequenas alterações, se for necessário, sempre visando o bem-estar 

e segurança dos participantes.  

PROGRAMAÇÃO  

Entrega de Kits: 

Dia 24 de agosto: 10hs as 17h00 – Gaia Esportes – Rua Tiradentes, 495 - Piracicaba

Dia 25 de agosto: 10hs as 13hs –  Gaia Esportes – Rua Tiradentes, 495 - Piracicaba

Dia 26 de agosto: a partir das 6hs – Praça Central - Ipeúna



LARGADA RUN – 26 de agosto 

- 5 Km – 7:15

- 11Km – 7:15

- 20km (dupla Partner e solo) – 7:00

- 42Km (dupla Partner e solo) – 6:30

- 51Km solo – 6:30 

Local: Praça Central Ipeúna - SP 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

Modalidades de 5km, 11Km e 51Km- Só poderão ser feitos em solo, não tendo a opção 
de corrida em dupla.

Modalidade Partner - É permitido aos atletas das distâncias de 20km e 42km realizar a prova em  

dupla sem caráter de revezamento, ou seja, os atletas precisam iniciar e terminar a prova juntos.  

É permitido todo tipo de ajuda e contato físico durante a corrida, inclusive andar-de-mãos- 

dadas, arrastar, carregar nas costas, nos ombros, na cacunda, empurrar, puxar com corda, pau e 

qualquer tipo de objeto. O atleta poderá ser puxado ou empurrado pelas mãos, pés, pescoço, braços  

e qualquer outra parte do corpo. Cajados e todo tipo de apoio pode ser utilizado pelos atletas 

Nas distâncias de 20km, 42km e 51km é OBRIGATÓRIO o uso de mochila ou cinto de 

hidratação. 

Na distância de 5km e 11km não é obrigatório, mas é recomendável o uso de mochila ou cinto 

de hidratação. 

Todo atleta terá seu numeral que deverá ser afixado no peito. Este numeral deverá sempre 

estar visível, sem dobras ou rasuras.  

Os atletas da prova de 51Km deverão completar a prova em no máximo 10 horas após sua 

largada.  O atleta que não cumprir esse tempo será desclassificado. 

• O atleta receberá 1 (um) número de peito, 1 (uma) camiseta alusiva ao evento, brindes.

• Para ingressar na área da LARGADA, o atleta deverá, obrigatoriamente, estar com o número

de peito.

• Haverá diferenciação de cor de números de participação entre corredores pela distância.

• O atleta só poderá competir em uma modalidade de corrida.

• A Organização recomenda que os atletas das distâncias de 42Km e 51Km sejam

acompanhados por uma bicicleta de apoio, que será de sua responsabilidade. O apoio deverá



dar preferência aos atletas, não atrapalhando a passagem dos demais corredores, 

principalmente nos trechos de single track se houver. 

Não será permitido apoio automotivo (motocicleta ou veículo) 

INSCRIÇÃO  

O valor da inscrição é:  

5 Km – R$ 70,00 

11Km – R$ 75,00 

20km – R$ 90,00 

20Km dupla -  R$ 160,00 – a dupla (R$ 80,00 por atleta) 

42Km – R$ 160,00 

42Km dupla – R$ 300,00 (R$ 150,00 por atleta) 

51Km – R$ 190,00 

Não haverá reembolso de inscrição, por parte da ORGANIZAÇÃO, às equipes e/ou atletas que 

participarem ou não do evento, por qualquer que seja o motivo.  

As inscrições e informações serão feitas apenas online pelo site: www.ticketagora.com.br e 

ativo.com 

A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/

disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.

OBS: Atletas que competirem nas distâncias 5Km, 11Km e 20Km podem participar da prova de 
Mountain Bike, inscrevendo-se na modalidade COMBO que lhe dá o direito ao kit com 
camiseta do evento. O valor estabelecido é a somatória da prova Run e Mountain Bike (valor 
da opção sem camiseta) com desconto de 15%.

  KIT DE PARTICIPAÇÃO 

Para retirar o Kit do PARTICIPANTE, é necessário o responsável pela inscrição da 

equipe apresentar: Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de 

Motorista); COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL. 

Esse comprovante será retido na entrega do Kit. 

Para terceiros retirarem o kit do PARTICIPANTE, são necessários os mesmos documentos 

acima mencionados. Caso não tenha o documento original, o PARTICIPANTE poderá 

apresentar uma cópia autenticada dos documentos do PARTICIPANTE (não serão aceitas 

cópias, em hipótese alguma). 

Também será obrigatório entregar o Termo de Responsabilidade e o Atestado Médico, que 

está disponível no ato da inscrição  

http://www.ticketagora.com.br/


PREMIAÇÃO  

5Km – 11km – 20Km - 42Km – 51Km 

Serão premiados com Troféu os 5 primeiros colocados gerais, masculino e feminino de cada 

modalidade. 

Serão premiados com medalhões os três primeiros colocados de cada faixa etária. Serão 

consideradas as idades em 31/12/2016. 

Faixas etárias masculino e feminino: 18 a 24 anos /  25 a 34 anos / 35 a 44 anos / 45 a 54 anos/ 

55 a 64 anos/ Acima de 65 anos. 

Os premiados na classificação geral serão excluídos da premiação de faixa etária e não terão 

direito em optar por permanecer na faixa etária.  

20km e 42km– Dupla 

Serão premiados por classificação Geral as 5 (cinco) primeiras duplas que cruzarem a linha de 

chegada e nas categorias (Master e Absolut) os 3 (três) primeiros, sendo separados por 

masculino, feminino e misto: 

- Partner Master – soma das idades mais de 81 anos;

- Partner Absolut – Soma das idades até 80 anos.

Será fornecido na linha de chegada, para os atletas que completarem a prova, medalha de 

participação, água, frutas e isotônico. 

PERCURSO  

O percurso será composto por trilhas, estradas e ruas pavimentadas. 

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs e placas 

indicativas para a orientação dos participantes. 

ATENDIMENTO MÉDICO 

Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade, será efetuada na rede pública, sob responsabilidade desta. 

HIDRATAÇÃO  

Haverá  pontos de hidratação. 

Nas distâncias de 20km, 42km e 51km serão oferecidos: água para abastecimento do cinto ou 

mochila de hidratação, fruta, isotônico e banheiro químico. 



A hidratação é por conta do atleta e de sua equipe. 

Todo atleta pode a qualquer momento receber água ou qualquer outro suprimento de seus 

companheiros ou público 

Os resíduos e lixos poderão ser descartados nos Postos de controle e abastecimento. 

PENALIDADES 

Acréscimo de 30 minutos: 

- Deixar ou jogar lixo em qualquer local do percurso que não sejam os Postos de controle e

abastecimento;

- Números de identificação não visíveis;

- Desrespeitar a arbitragem;

REGRAS GERAIS 

 Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade pelos dados

fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de

transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou

provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.

 Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE autoriza gratuitamente o ORGANIZADOR a

utilizar sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda

que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou

divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.

 Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para que a

qualquer tempo enviem, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido),

informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo de correspondência.

 Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e intransferível, não

havendo a possibilidade de transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE, assim como

não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como por seus PATROCINADORES e

APOIADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados ou

portados pelos participantes no evento, independentemente de qual seja o motivo, nem por

qualquer extravio de material ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a

participação na Prova.

 Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico com

ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do

atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra

necessidade, será efetuada na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não

tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o PARTICIPANTE venha a ter após a Prova.



 O PARTICIPANTE ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema

de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico,

entre outros), eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta,

sobre as consequências desta decisão.

 O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,

isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES e

PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.

 A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs para a

orientação dos participantes.

 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e

REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE

inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros PARTICIPANTES, sendo

esses de única e exclusiva responsabilidade do participante.

 A ORGANIZAÇÃO poderá suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.

 É obrigatório o PARTICIPANTE apresentar a organização um atestado médico comprovando

que o mesmo está apto a participar do evento.

DÚVIDAS: 

Para eventuais dúvidas, deverão ser enviadas por e-mail: gabriela@gaiaesportes.com.br ou 

através do telefone (19) 3302-5916  

TERMO DE RESPONSABILIDADE  No perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os 

devidos fins de direito que:  Estou ciente de que se trata de uma prova de corrida cross na 

modalidade “ultramaratona”. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar 

desta PROVA, e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de 

praticar atividades físicas.  Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos 

envolvidos e suas consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de 

invalidez e morte), isentando a organização da prova, colaboradores e patrocinadores DE TODA 

E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 

porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. Li, conheço, aceito e me 

submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA. Declaro que não portarei, 

nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no 

evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou 

político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material 

ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas 

presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.  

Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores 

de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, 

mailto:gabriela@gaiaesportes.com.br


e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 

inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por 

escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

 Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da

prova.  Autorizo o uso de minha imagem como de minha equipe, assim como familiares e

amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de

comunicação, sem geração de ônus para a Gerência da organização do evento, mídia e

patrocinadores.  Autorizo o uso dos meus dados à ORGANIZADORES, PATROCINADORES,

APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem, no endereço

eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido), informativos, mala-direta ou qualquer outro

tipo de correspondência.  Declaro que ao me inscrever no EVENTO, faço de forma pessoal e

intransferível, não havendo a possibilidade de transferência desta inscrição para outro

PARTICIPANTE, assim como não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como por

seus PATROCINADORES e APOIADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou

acessórios utilizados ou portados pelos participantes no evento, independentemente de qual

seja o motivo, nem por qualquer extravio de material ou prejuízo que porventura os atletas

venham a sofrer durante a participação na Prova.  Estou ciente que para atendimento

emergencial haverá um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o primeiro

atendimento e eventuais remoções. Entendo que a continuidade do atendimento médico

propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuada na

REDE PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre

as despesas médicas que terei após a Prova.  Estou ciente que caso eu ou meu (minha)

acompanhante decida por outro sistema de atendimento médico (remoção/transferência,

hospital, serviço de emergência e médico, entre outros), eximimos a ORGANIZAÇÃO de qualquer

responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências desta decisão.  Estou ciente que

a ORGANIZAÇÃO poderá suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos,

vandalismo e/ou motivos de força maior.  Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova

por questões de segurança pública todos os eventuais custos referentes à locomoção,

preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportados

única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável

pelo ressarcimento de qualquer destes custos.  Assumo todas as despesas de hospedagem,

traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes

da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo.  Compreendi e estou

de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer

que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por

consequência da minha participação nesta PROVA.




