
INFORMAÇÕES GERAIS 

 
• Poderei parar meu carro em algum estacionamento do Autódromo?  

 Sim. Haverá um espaço reservado – e gratuito – para os carros 

• Onde acontece a prova? 

A prova acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, São Paulo - SP 

• Quem promove a corrida? 

ASRD é organizada pela ProdSports e tem o apoio do Instituto Ayrton Senna 

• O que é a Ayrton Senna Racing Day (ASRD)? 

É uma maratona de revezamento para equipes de dois, quatro e oito participantes na distância de 42,2 km. 
A primeira edição aconteceu em 2004. A prova é uma homenagem ao tricampeão de Fórmula 1 e tem um 
cunho social, pois parte do valor das inscrições é revertido para os programas educacionais do Instituto 
Ayrton Senna. Nas duplas cada atleta correrá 4 voltas, nos quartetos 2 voltas cada um da equipe e nos 
octetos uma volta por integrante. 

EQUIPE 
• Qual a idade mínima para participar? 

16 anos a serem completados em até 31 de dezembro de 2018, mediante apresentação da autorização por 
escrito do pai ou responsável e somente para participação em equipe de 8 (oito) atletas (OCTETO), 
conforme item 1.2.3 do REGULAMENTO GERAL. Para as demais equipes e distâncias, a idade mínima é de 
18 anos a serem completados em até 31 de dezembro de 2018. 

• Qual a idade máxima para participar? 

Nenhuma. Seu condicionamento físico é seu limitador. 

• Posso participar mesmo sem ser um atleta profissional? 

Sim. Qualquer amante do esporte pode participar. 

• Somente pessoas do mesmo sexo poderão compor as equipes? 

Não necessariamente. Podem ser equipes mistas, mas será considerada equipe masculina toda equipe que 
possuir um atleta do sexo masculino na sua composição, independentemente do número de componentes. 

 

• Posso correr mais de uma vez? 



Sim. Neste caso, no momento em que o atleta for correr novamente, ele deverá pegar o número de peito e 
o chip correspondente à volta que ele fará. 

• É permitido correr sozinho? 

Não. As equipes são formadas por, no mínimo, dois atletas. 

REVEZAMENTO 
• Quanto corre cada atleta da equipe? 

Em uma equipe de 8 => cada um corre 5.275m 

Em uma equipe de 4 => cada um corre 10.550m 

Em uma equipe de 2 => cada um corre 21.100m 

 

• Como é feito o revezamento? 

Os corredores revezarão entre si uma munhequeira ao longo do percurso. O atleta que iniciar o 
revezamento correrá com a munhequeira de revezamento e a entregará ao segundo participante no posto 
de troca correspondente, e assim sucessivamente, até o último integrante, que cruzará a linha de chegada. 
Todos dão pelo menos uma volta completa no autódromo. 

ASSESSORIA ESPORTIVA 

• Como faço para levar uma tenda ou barraca para minha equipe? 

Será disponibilizado um espaço para a colocação de tendas. Elas deverão ter no máximo 3 x 3 metros, 
sendo obrigatório fazer reserva para sua instalação. O cadastramento do veículo do treinador ou assessoria 
e a respectiva reserva deve ser feito exclusivamente através do e-mail contato@prodsports.com.br 

• Posso substituir um integrante da equipe? 

Sim. A substituição poderá ser feita somente pelo site de inscrições até o dia 31 de agosto de 2018. 

• Posso me inscrever mesmo não tendo minha equipe completa? 

Não. A inscrição deverá ser realizada mediante cadastro completo de todos os participantes. 

• Sou Capitão. Como devo ordenar meus corredores? 

A Ordem da sua equipe é definida no momento da inscrição Online. O 1º. Atleta a ser inscrito será o 
corredor que irá largar, a 2ª. Inscrição será o 2º. Corredor a entrar na pista e assim sucessivamente. 

Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal, podendo efetuar a troca de 
PARTICIPANTE até o dia 31 de agosto de 2018. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem 
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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 for o 
motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os PARTICIPANTES venham a 
sofrer durante a Prova. 

 

• Quais são as obrigações do Capitão de Equipe? 

Ele deve ser o responsável pela inscrição dos nomes dos atletas no site; deve comparecer com os 
documentos para a retirada dos kits e chips; deve certificar-se que a ordem dos chips e do número de peito 
está correta. 

• O que é um Capitão de Equipe? 

O Capitão é aquele que organiza a equipe e é responsável pelos procedimentos de inscrição, retirada do kit 
e organização da equipe no dia da prova. 

INSCRIÇÃO 
• Quanto é a taxa de inscrição? 

O valor das inscrições serão divididas em duas opções de KIT e dois lotes: 
 
 
KIT PROVA 
LOTE 1: R$ 100,00 (2.250 INSCRIÇÕES de 07/05/2018 até 07/06/2018) 
LOTE 2: R$ 130,00 (2.700 INSCRIÇÕES de 11/06/2018 até 23/09/2018) 
 
Por PARTICIPANTE, até as inscrições encerrarem ou até o dia 23 de setembro, mais taxa de 7% de 
comodidade da ferramenta de inscrição. 
  
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. 
 

 Quais são as formas de pagamento da inscrição? 

Serão aceitos pagamentos em boleto bancário com vencimento para 2 dias da conclusão do pedido, e 
cartão de crédito nas principais bandeiras. Para inscrições efetuadas até julho/2018 o pagamento poderá 
ser parcelado em até 3 vezes. 

• Qual é a data-limite para inscrição? 

A data limite para realizar as inscrições para a 14ª Maratona de Revezamento Ayrton Senna Racing Day é 
23 de setembro de 2018, ou até atingir o limite de inscritos. Para mais informações, consulte regulamento. 

• Como são feitas as inscrições? 



As inscrições devem ser feitas pelos sites http://www.ticketagora.com.br e 
http://www.ayrtonsennaracingday.com.br 

O processo envolve preenchimento de formulário com todos os dados da equipe.  

ATENÇÃO: É IMPORTANTE O CADASTRO DO NUMERO DE TELEFONE CELULAR DE CADA ATLETA PARA 
GARANTIR O RECEBIMENTO DO SEU TEMPO VIA SMS.  

KITS 
• O que vem no kit? 

O kit este ano será oferecido como KIT PROVA ele será composto sempre pelo número de peito e chip 
descartável, de uso obrigatório, Camiseta, Sacola, Meia e Viseira. 

 • O kit poderá ser retirado no dia da prova? 

Não. Somente nas datas, horários e locais sinalizados no site da Prova. 

• O que é necessário para a retirada do kit? 

O responsável pela equipe deverá apresentar o seu documento de identidade, o comprovante de 
pagamento da inscrição e o protocolo da inscrição. Não serão aceitas fotocópias. 

• Quando e onde devo retirar o kit? 

Quem se inscreveu receberá um comunicado via e-mail com as informações sobre a retirada dos kits, que 
também serão disponibilizadas no site e na página da ASRD no facebook.com/AyrtonSennaRacingDay 

• Qual o tamanho das camisetas? 

Segue quadro explicativo: 
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PREMIAÇÃO 

 
• Qual a premiação para os primeiros colocados? 

Para efeito de premiação, haverá um troféu por equipe para o 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria: 
masculino (equipes de 2, 4 e 8 atletas) e feminino (equipes de 2, 4 e 8 atletas) e um medalhão para cada 
atleta. 

• Haverá medalha? 

Sim. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha. 

CHIPS 
• Onde eu devo colocar o chip? 

O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo, conforme ilustração do Manual do Atleta. 

• Onde serão entregues os chips? 

A entrega dos chips e dos números de peito será feita junto com o kit atleta. O responsável deverá conferir 
a ordem dos chips e do número de peito, bem como o cadastro com a ordem de entrada dos atletas no 
revezamento. 

RESULTADOS 
• Quando e onde será publicado o resultado oficial da prova? 

O resultado oficial da será enviado por SMS 

Outros 

 Hotéis próximos ao evento? Quais indicamos? 

 Contatos para parcerias. Qual e-mail? 

 Participação de PNEs: Todos São aceitos? Sempre temos a solicitação da menina de Handbike. Qual 

e-mail podemos passar pra entrar em contato? 

 Quem não tiver equipe formada pode tentar achar pessoas nos nossos grupos: 

- Duplas: https://www.facebook.com/groups/343813782462158/ 

- Quarteto: https://www.facebook.com/groups/567892956645623/ 

- Octetos: https://www.facebook.com/groups/1530079213871985/ 
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