
REGULAMENTO – DESAFIO 3 HORAS 

ART 1: Organização  

• A prova Desafio de 3 horas – etapa Adventure Fair será realizada no dia 29 de 

outubro de 2017, na Cobertura do Estacionamento Centro de Exposições 

Imigrantes.  

A Prova acontecerá com chuva ou com sol, podendo ser cancelada caso condições 

de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes. 

ART 2: Definição da Competição 

• O tempo de duração será de 3 HORAS. O Percurso é de aproximadamente 550 

metros. 

• Serão declarados vencedores da prova os atletas que percorrerem a maior 

quilometragem no tempo definido de 3 horas. 

ART 3: Condição de admissão dos participantes 

• Será admitido como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 18 anos 

de idade, de qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento. 

• Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping.  

 

ART 4: Categorias e número máximo de participantes:  

• Individual: Homem ou Mulher. 

• Dupla: Masculina, feminina e mista.   

• Trio: Masculino, feminino e misto. 

Total de 1.000 participantes                                                                    

ART 5: Elementos de identificação do atleta  

• Cada atleta receberá um número de peito que deverá fixar na parte frontal de sua 

vestimenta. 

• O atleta receberá um chip eletrônico, intransferível, que deverá fixar 

adequadamente durante toda a corrida.  

• O atleta deverá usar o número e o chip em todo o transcorrer da prova. A falta do 

uso do chip, por esquecimento ou outro motivo, acarretará na não computação das 

voltas que o atleta fará sem o mesmo. O chip do atleta inscrito é de uso exclusivo 

deste. O atleta que não estiver portando o chip poderá ser eliminado da prova.  

• Cada atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse artigo sob pena de 

desclassificação sumária. Todo Atleta recebera um bracelete que representa quem 

esta habilitado a estar na pista. O não cumprimento desta regra acarretara na 

desclassificação do atleta ou da equipe (em caso de duplas ou trios).                                                                                                                             

 

ART 6: Ordem de largada  

• A largada se dará as 07h00 com todos os primeiros atletas, sem preferências de 

idade ou sexo.  

 

ART 7: Área Médica 

• Uma equipe médica estará presente próxima ao posto de controle. O número do 

atleta que receber atendimento será anotado pelo serviço médico, o qual informará 

a direção da prova o motivo do atendimento.                                                       



• O atleta ao se ausentar do percurso por qualquer que seja o motivo, deverá 

informar aos fiscais sua saída e sua posterior entrada.                                          

No caso de não retornar observar item especifico Art 10. 

ART 8: Aid Station.  

• A organização da prova disponibilizará aos corredores: Água, isotônico, fruta 

(banana e maça), gel (carboidrato) e refrigerante, durante as 03 horas de prova ao 

longo do Percurso de 550 metros. 

• O atleta realizará seu próprio controle de necessidade de alimentação e 

hidratação. Qualquer outro tipo de alimento deverá ser providenciado pelo próprio 

atleta.  

• O atleta é quem deverá servir-se, cabendo à organização da prova apenas a 

reposição dos alimentos e líquidos.  

• A organização da prova somente servirá atletas com números nas camisetas, nas 

barracas de alimentação e hidratação. 

ART 9: Assistência Médica e Fisioterapia  

• A organização da prova disponibilizará aos participantes do Desafio de 3 horas – 

etapa Adventure Fair uma equipe médica de pronto atendimento durante as 03 

horas da prova e por mais uma hora após o término da competição.  

• A equipe médica terá autoridade para retirar da competição todo atleta que não 

esteja mais apto a participar ou que tenha recebido cuidados médicos vitais.  

• Haverá ainda um atendimento de fisioterapia durante as 03 horas da prova e 

mais uma hora após o término do evento.  

 

ART 10: Abandono  

• Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova 

seu número de identificação e o chip eletrônico.  

• O atleta que tenha sido afastado da prova por decisão médica, terá retirado o 

chip eletrônico.  

• Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões médicas, o atleta não 

poderá mais retornar a prova.  

• O resultado final do atleta que abandonar a prova, voluntariamente ou por razões 

médicas, será a quilometragem válida do mesmo ao retirar-se da prova. 

ART 11: Riscos da prova  

• Por tratar-se de uma prova de alto desgaste físico, cada um dos 

corredores/atletas inscritos tem total conhecimento dos riscos que a participação na 

prova pode ocasionar, e para tal, deverá assinar o termo de responsabilidade da 

ficha de inscrição que isentará de responsabilidades a organização da prova.  

• Todo participante deve saber que participa por sua própria responsabilidade, e 

que a organização da prova não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de 

desfalecimento físico ou de acidente pessoal, de qualquer natureza.  

ART 12: Inscrições  

• As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de outubro de 2017. A inscrição deve 

ser feita no site www.ticketagora.com.br ou www.ativo.com  

• O valor da inscrição: 

Individual: R$ 115,00 

Dupla: R$ 218,50 

Trio: R$ 310,50 

O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.  

 

ART 13: Direitos de Imagem  

• A Sx2 Eventos terá o direito exclusivo de uso das imagens do Desafio de 3 horas 

– etapa Adventure Fair .  

• Os participantes consentem ao inscrever-se que, a Sx2 Eventos disponibilize o 



direito exclusivo de seus nomes e de sua imagem individual e coletiva para tudo 

aquilo que diga respeito a sua participação no Desafio de 3 horas – etapa 

Adventure Fair, incluindo uso comercial. 

 

ART 14: Premiação:   

Serão premiados com troféu os 3 primeiros: 

 
Individual Masculino / Individual Feminino 

 Dupla Masculina / Dupla Feminina / Dupla Mista 

 Trio Masculino / Trio Feminino / Trio Misto 

• Cada participante inscrito receberá uma medalha de participação e uma camiseta 

do evento. 

 

ART 15: Considerações Finais  

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 

incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

ART 16 – Termo de Responsabilidade Individual  

Estou de acordo com o termo de responsabilidade.  

E declaro que:  

• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no 

evento são de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, 

dirigente ou coordenador de equipe.  

• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para a 

participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para 

este evento.  

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais 

por mim causados durante a minha participação neste evento, incluindo as 

eventuais despesas médicas e hospitalares decorrentes do desgaste físico da 

prova.  
 

 


