
 

 

 

REGULAMENTO 

 
1. Local: 

Pico do Gavião, Águas da Prata, São Paulo 
A Organização poderá mudar o local da prova se houver necessidade. 

 

2. Data: 
15/09/2018 
 

3. Horário: 
Largada 12h solo e revezamento: 7h00 
Largada solo 6h e revezamento 6h: 13h00  
Largada solo 3h: 16h00 
 

4. A competição: 

A ULTRA TRAIL 12H é uma corrida pedestre de liberdade de ritmo, em um circuito 
fechado de aproximadamente 2km, com duração de 12h para a modalidade solo e 
revezamento, 6h para a modalidade solo e revezamento e 3h para a modalidade solo. 
A classificação se dá de acordo com a maior distância (n° de Voltas) percorrida 
durante o tempo de cada prazo definido.  

 
5. Inscrições:  através do site: https://ticketagora.com.br/ 

 
 3H 6H 6H DUPLA 12H SOLO 12H DUPLA 12H 

QUARTETO 

1º LOTE: 13/06 – 20/07 130,00 130,00 130,00 por 
atleta 

210,00 130,00 por 
atleta 

130,00 por 
atleta 

2ºLOTE: 21/07 – 20/08 160,00 160,00 160,00 por 
atleta 

260,00 160,00 por 
atleta 

160,00 por 
atleta 

 
Para maiores de 60 anos de idade será fornecido um desconto de 50% (cinquenta por 
cento) na taxa de inscrição. 
 

6. Condições gerais: 

A prova acontecerá em qualquer condição climática, desde que não coloque em risco 
a integridade física dos atletas e participantes e poderá ser cancelada pela 
organização a qualquer momento, caso isso aconteça. 
Poderá se inscrever qualquer pessoa com 18 anos completos, de qualquer 
nacionalidade e que cumpra as regras desse regulamento. 

O atleta quando se inscreve está de pleno acordo com REGULAMENTO e ciente que 
qualquer despesa médica e hospitalar, será de inteira responsabilidade do Atleta. 
Em caso do não comparecimento do Atleta ou desistência antes/durante o EVENTO 
não haverá reembolso em hipótese alguma do valor da inscrição. 

https://ticketagora.com.br/


A prova dispõe de SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS para todos os ATLETAS 
desde o início até o final do Evento. A organização não se responsabiliza por qualquer 
problema que o Atleta venha ter antes ou após o término da prova. 

Não será permitido a participação de atleta PACE em qualquer período da prova. 
Qualquer saída do recinto durante a prova, pelo Atleta solo, deverá ser imediatamente 
comunicado a Organização, com risco de o Atleta ser desclassificado, caso isso 
ocorra. 
Para a entrada no Pico do Gavião será cobrado uma taxa de R$ 10,00 por pessoa 
da Equipe de Apoio ou familiares que queiram prestigiar o Evento. Essa taxa 
será recolhida no ato da entrega do KIT e cada integrante receberá uma pulseira 
de identificação para a entrada no Evento. Idosos com 60 anos ou mais e 
crianças até 12 anos não precisam pagar a taxa de entrada no Pico do Gavião. 

O evento possui estacionamento exclusivo aos participantes/Equipe de 
Apoio/familiares. 

 
7. Kit 

O kit será composto por camiseta 100% poliamida, squeeze, sacola, chip, número de 
peito e pulseira de identificação. O tamanho da camiseta poderá ser escolhido no ato 
da inscrição, porém não será permitido a troca de numeração no dia da prova. 

 
8. Retirada do Kit 

A retirada do kit será no dia 14/09/2018 (local a ser definido) das 10h ás 22h para os 
Atletas de todas as modalidades, e somente no dia e no local do evento (Pico do 
Gavião), a partir das 8h e durante todo o evento, para os Atletas das modalidades 6h e 
3h. 
Não será entregue kit no dia da prova para os Atletas das 12h. 
Não será entregue kit após o término da prova. 
Para a retirada do Kit será necessário um documento original com foto, o comprovante 
de pagamento e termo de responsabilidade preenchido e assinado. A pulseira de 
identificação permite ao atleta circular pela área restrita aos inscritos no evento. 
Para a retirada do kit por terceiros é necessário a entrega a AUTORIZAÇÃO DE 
RETIRADA POR TERCEIRO (anexa abaixo), juntamente com o comprovante de 
pagamento.  
 

9. Assistência Médica 

A organização da prova disponibilizará aos participantes, uma equipe de para-médicos 
que fará atendimento durante 12 horas. 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. 

 

10. Abandono 

 Em caso de abandono voluntário ou por ordens médicas, o Atleta não poderá mais 
voltar para a prova e deverá entregar seu número de identificação e o chip eletrônico 
para a organização. 

 

11. Equipe de apoio 
Os Atletas do individual e do revezamento e suas equipes técnicas de apoio poderão 
utilizar, a área demarcada pela organização, e montar as tendas de apoio. A área de 
alimentação e hidratação será de uso exclusivo dos atletas, técnicos e equipe de apoio 
não estão autorizados a retirar nenhum tipo de produto destinado ao atleta. 
 

12. Cronometragem: 
A Cronometragem (tempo/km por distância) será realizado por chip eletrônico de alta 
precisão, somente o registro do chip tem validade para a organização. Não serão 



aceitos, em hipótese alguma, resultados marcados em qualquer outro tipo de 
equipamento. Na prova em dupla ou quarteto a troca de Atletas durante a prova é livre, 
o que conta é a somatória de voltas que a equipe der. O ponto de troca será pré 
determinado pela organização, não podendo trocar em outro local. 
Atitude antidesportiva e violação do percurso e do regulamento implica em 
desclassificação do Atleta/Equipe. 
Ao longo do evento a equipe de cronometragem liberará algumas parciais do evento, 
porém só ao final e algumas horas depois será liberado a classificação oficial do evento. 

 
13. Direito de Imagem 

Quando Você se inscreveu no evento está autorizando expressamente o uso de suas 
imagens, que venham a ser colhidas durante a realização desta prova, pela 
Organização do Evento, bem como por suas eventuais sucessoras, para fins 
publicitários e de divulgação, renunciando a qualquer remuneração ou indenização. 
Autorizando também em idênticas condições as ações de divulgação que venham ser 
realizadas pela Organização do Evento. 
 

14. Alimentação 

A Organização disponibilizará durante todo o evento frutas, água, isotônico. 
Haverá uma alimentação sólida durante o período do almoço, porém em tempo 
determinado. 
Lembrando que a alimentação fornecida pela Organização é somente para os ATLETAS 
inscritos no evento. 
 

15. Regras de participação Individual e Equipes  
Individual: Liberdade de ritmo / liberdade de paradas para apoio e descanso; não e 
permitido a ausência do atleta do recinto da prova (com pena de desclassificação). 

Revezamento: Liberdade de ritmo / liberdade de paradas para apoio e descanso e 
troca; não é permitida a ausência dos atletas do recinto da prova (com pena de 
desclassificação), qualquer motivo de saída do recinto da prova deverá ser comunicado 
à organização. 
 

16. Premiação Geral e categorias  
Não haverá premiação em dinheiro, será premiado com troféu os 3 primeiros colocados 
no geral e nas categorias abaixo descritas, no masculino e feminino: Todo Atleta 
devidamente inscrito receberá uma medalha de participação e camiseta alusiva ao 
evento. 
 
12 horas:  

Solo Masculino: Geral / 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 
            Solo Feminino: Geral / 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 

Dupla Masculina:  Geral (3 primeiros) 
Dupla Feminina:  Geral (3 primeiros)  
Dupla mista: Geral (3 primeiros) 
Quarteto Masculino: Geral (3 primeiros) 
Quarteto Feminino: Geral (3 primeiros) 
Quarteto misto: Geral (3 primeiros) 
 

6 horas:  

Solo Masculino: Geral / 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 
            Solo Feminino: Geral / 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 
 Dupla Masculina: Geral (3 primeiros) 

Dupla Feminina: Geral (3 primeiros)  
Dupla mista: Geral (3 primeiros) 

 



 
 
3 horas:  

Solo Masculino: Geral / 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 
            Solo Feminino: Geral / 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 
 
 

17. Considerações Finais  

A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO e 
visando a segurança do Atleta incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou 
parcialmente sem prévio aviso.  
 
 
 
 
Pindorama Outdoor  
Eventos Esportivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO 



 
 
 

Eu, 
_____________________________________________________________portador 
(a) do CPF nº_____________________, autorizo o (a) Sr 
(a)______________________________________________, portador (a) do CPF nº a 
retirar meu KIT da ULTRA TRAIL 12H. 
 
 
 

_______________________________, _______de________________ de 2018 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
                                        Assinatura do Atleta 


