
 

 

MEIA MARATONA DE ALPHAVILLE – SANTANA DE PARNAÍBA 2018 

REGULAMENTO 

A PROVA 

 A Meia Maratona de Alphaville/2018 será realizada no dia 25 de novembro de 2018 e terá largada 

e chegadano estacionamento da UNIP - Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 249 – Santana 

de Parnaíba / SP. 

 

A Meia Maratona de Alphaville / 2018 contará com 03percursos distintos: 10km, 15km e 
21kmaproximadamente e acontecerá em qualquer condição climática, a exceção de 
catástrofesnaturais. 

Poderão participar PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS, maiores de 18 anos, devidamente inscritas, 

doravante denominada ATLETA. 

O atleta tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que se realiza o 
evento. A participação na prova não exime o atleta desta obrigação. O mau trato ou a falta de respeito 
à natureza pode ser motivo de desclassificação, podendo chegar à exclusão da prova. 

O percurso da Meia Maratona de Alphaville / 2018 possui um nível de dificuldade alto, com subidas 

e descidas íngremes.   

Respeite o seu limite. É de inteira responsabilidade de cada atleta estar em 
condições físicas e de saúde apropriada para a participação na prova. 

 

PROGRAMAÇÃO 

- RETIRADA DO KIT  

Sábado - 24 de Novembro das 11 às 19 horas 

Local - DecathlonAlphaville/ Alameda Araguaianº 3192 – Alphaville Industrial 

 

Domingo - 25 de novembro das 06 às 07horas 

Local – Arena da Prova 

 

- PROVA 

Domingo 25 de novembro 

7h – Acesso ao Guarda Volumes 

7h30m– Acesso ao Pórtico de Largada 

8h–Largada em bloco de todas as categorias: 10km, 15km e 21km. 

10h– Premiação, iniciando pelas categorias de menor distância. 



13h – Encerramento da prova. 

  

Para retirar o KIT, é necessário que o participante apresente documento de Identidade com foto (RG 
ou Carteira de Motorista) e o comprovante de pagamento emitido pelo site www.ativo.comEsse 
comprovante será retido na entrega do Kit. 

Para terceiros retirarem o KIT, são necessários os mesmos documentos acima mencionados e cópia do 
documento de identidade do participante representado. Copia essa que será retida para comprovação. 

É obrigatório o uso do número de peito e do chip, o atleta que não utilizar corretamente o chip não 
poderá ser classificado. 

O chip de cronometragem será descartável e seu descarte deve ser realizado em local adequado, 
respeitando o meio ambiente. 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

O valor da inscrição por participante é: 

1º Lote: até dia 12 de setembro 

Público Geral  

21km - R$112,00  

15km – R$106,00  

10km – R$100,00  

 

Acima de 60 anos 

21km - R$  56,00  

15km – R$53,00  

10km – R$50,00  

 

2º Lote: até dia 15 de novembro 

Público Geral  

21km - R$122,00  

15km – R$116,00  

10km – R$110,00  

 

Acima de 60 anos 

21km - R$61,00  

15km – R$58,00  

10km – R$  55,00     

 

Incluso no Kit: Camiseta Dry Fit, Viseira, Medalha Finisher, Sacochila Personalizada, Numeral de Peito 
e Chip de cronometragem. 

Depois de confirmado pagamento, o participante receberá uma mensagem no e-mail cadastrado 
confirmando a inscrição, essa confirmação deverá ser impressa e apresentada para a retirada do Kit 
de participação. 

PREMIAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO 

- 21km. 
Os 05 (cinco) melhores atletas classificados no geral (masculino e feminino) ganharão troféus  
Os 03(três) melhores atletas classificados por faixa etária (masculino e feminino) ganharão troféus. 
 
- 15km. 

http://www.ativo.com/


Os 05 (cinco) melhores atletas classificados no geral (masculino e feminino) ganharão troféus.  
Os 03 (três) melhores atletas classificados por faixa etária (masculino e feminino) ganharão troféus. 
 
- 10km. 
Os 05 (cinco) melhores atletas classificados no geral (masculino e feminino) ganharão troféus.  
Os 03 (três) melhores atletas classificados por faixa etária (masculino e feminino) ganharão troféus. 
 

Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de “finisher”. 

Categorias: Masculino ou Feminino 

 

– Geral Masculino – Todos os inscritos 21km masculinos. 

- Geral Feminino – Todas as inscritas 21km femininas. 

- Faixa etária 18 a 29 anos, masculino e feminino. 

- Faixa etária 30 a 39 anos, masculino e feminino. 

- Faixa etária 40 a 49 anos, masculino e feminino. 

- Faixa etária 50 a 59 anos, masculino e feminino. 

- Faixa etária acima de 60 anos, masculino e feminino. 

REGRAS GERAIS 

1.1 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, e quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

1.2 - 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. 

1.3 - 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 for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a prova. 

1.4 - 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. 

1.5 - Recomendamos uma rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os 
PARTICIPANTES, anteriormente a data da prova. 

1.6 - 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. 

1.7 - 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. 

1.8 - A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 
participantes. 

1.9 - A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não se 
responsabiliza 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 Autor. 

1.10 - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus APOIADORES, REALIZADORES e 
PATROCINADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES 
no EVENTO, independentemente de qual seja o motivo, nem por qualquer extravio de material ou prejuízo que porventura 
os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a participação no EVENTO. 

1.11 - A ORGANIZAÇÃO poderá suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou 
motivos de força maior. 



1.12 - Os acessos às áreas de CONCENTRAÇÃO e de LARGADA serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que 
delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer 
pretexto. 2.16 - Qualquer reclamação e/ou recurso sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por 
escrito, à ORGANIZAÇÃO, no dia do EVENTO, em até 30 minutos após a sua divulgação. Porém, caso essa reclamação seja a 
respeito do resultado divulgado no site do EVENTO, o prazo máximo para qualquer alteração será de até 30 dias após a 
primeira publicação do resultado no site do EVENTO. 

1.13 - O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da camiseta do participante. 

1.14 - É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação de tal número implicará a desclassificação 
do PARTICIPANTE. 

1.15 - O posicionamento escolhido pelo PARTICIPANTE nos locais de LARGADA, disponíveis no EVENTO, previstos no 
REGULAMENTO ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO, são de única e exclusiva responsabilidade do PARTICIPANTE. 

1.16 - O PARTICIPANTE que, em qualquer momento, deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por 
omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) à ORGANIZAÇÃO 
qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

1.17 - A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de alterar qualquer um dos itens deste REGULAMENTO sem prévio aviso, 
conforme as necessidades do EVENTO, informando estas alterações na retirada do Kit, ocasião esta em que o 
PARTICIPANTE deverá reiterar se deseja, ou não, participar da Prova. 

1.18 - A montagem de tendas de equipes é permitida em local previamente indicado pela organização e será feita no dia do 
evento das 5h00 às 6h30. 

INFORMAÇÕES E RESULTADOS: 

Todas as informações oficiais relacionadas à prova serão divulgadas no site: 

www.caminhosdomar.com 

Resultados e tempos de todos os atletas concluintes da prova Meia Maratona Alphaville /2018estarão 

disponíveis no site www.caminhosdomar.comno prazo de até 24 horas após a conclusão da prova. 

As dúvidas e/ou omissões deste Regulamento,ocorridas antes ou no decorrer da Prova, serão 
dirimidas pela Comissão Organizadora da Meia Maratona Alphaville 2018 e/ou 
Organizadores/Realizadores, de forma soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso. 

 Para informações ou dúvidas, envie um e-mail para adm@caminhosdomar.com 

 

 Gratos, 

Desejamos a todos uma excelente prova! 

A Organização – Caminhos do Mar 

http://www.caminhosdomar.com/
http://www.caminhosdomar.com/
mailto:adm@caminhosdomar.com

