
1ªMARATONA DE REVEZAMENTO 

AMERICANA 

17/03/2019 

  

1. A PROVA 

1.1 A Prova 1ª MARATONA DE REVEZAMENTO AMERICANA, será realizada no dia 17 de Março 

de 2019, no campus da UNISAL (Campus Maria Auxiliadora) Av. de Cillo, 3500 - Parque Novo 

Mundo, Americana - SP, 13467-600, na distância de 42.195 quilômetros em circuito, por 

equipes sendo dupla, quarteto e octeto regularmente inscritos, em qualquer condição 

climática, e obedecerá ao seguinte cronograma de horários: 

1.2 Programação: 

-       Dia 16 de Março: 13h ás 16h - Entrega dos kits e do chip será feito no Delicias do Açaí, Rua 
Iacanga, n° 1100 – Vila Molon, Americana. 

-       Dia 17 de Março: 5h30 ás 6h00: Concentração dos atletas - 6h15: Liberação de acesso dos 
atletas às áreas de largada - 6h30: Largada. Início da premiação após aferição dos tempos 
juntamente com federação. 

1.3 A idade mínima para participação na categoria Octeto é de 15 anos; nas demais 
categorias a idade mínima permitida é de 18 anos. A prova terá a duração máxima de 5h e o 
atleta que em qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a 
se retirar da prova. 

 

2. REGRAS GERAIS 

 

2.1 O participante assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade e 
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. 

2.2 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. 

2.3 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 
também como não haverá reembolso, por parte da organização, caso desista da participação 
no evento. 

2.4 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. 

2.5 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a 
orientação dos participantes. 

2.6 A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valores no guarda-volumes, 
tais como: relógios, equipamentos eletrônicos: fones ou celulares, cheques, cartões de crédito, 
etc, e não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes, uma vez que se 
trata de um serviço de cortesia da prova. 

2.7 A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não 
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos participantes inscritos no evento 
sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 
exclusiva responsabilidade do autor. 

2.8 A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

2.9 Quaisquer reclamações e/ou recurso sobre o resultado extraoficial da competição deverá 
ser feita, por escrito, à organização e federação, 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. 

2.10 É obrigatório o uso do número de peito, fixando-o na frente da camiseta sendo que 
qualquer mutilação de tal número implicará a desclassificação do participante. 

2.11 O uso adequado do chip de cronometragem será divulgado após saber sua melhor 
funcionalidade, pois isso pode mudar de acordo com a empresa contratada.  

2.12 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. 

2.13 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. 

  

3. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO REVEZAMENTO 

  

3.1 As equipes poderão ser compostas por 2 (dois), 4 ( quatro) ou 8 (oito) atletas. 

3.2 O circuito terá a distância de 5.275 metros aproximadamente, sendo que todas as equipes 
devem dar oito voltas completas, perfazendo o total de 42,195 metros. 

3.3 As equipes compostas por oito atletas receberão um conjunto contendo 8 (oito) números 
de peito, 8 (oito) camisetas alusivas ao evento e 1 (um) chip, as equipes compostas por quatro 
atletas receberão um conjunto contendo 4 (quatro) números de peito, 4 (quatro) camisetas 
alusivas ao evento e 1 (um) chip e as equipes compostas por dois atletas, receberão um 
conjunto contendo 2 (dois) números de peito,  2 (duas) camisetas e 1 (um) chip. Ou somente a 
viseira com os números de acordo com o kit escolhido. 



3.4 Nas equipes compostas por oito atletas, cada um dos integrantes deve dar 1 (uma) volta 
completa pelo circuito. Nas equipes compostas por quatro atletas, cada um dos integrantes 
deve dar 2 (duas) voltas seguidas completas pelo circuito. Nas equipes compostas por dois 
atletas, cada um dos integrantes deve dar 4 (quatro) voltas seguidas completas pelo circuito. A 
contagem dessas voltas é de responsabilidade dos atletas, sendo que a organização 
juntamente com a federação estará monitorando o cumprimento desta regra. 

3.5 Na hora da retirada do chip, o responsável deverá conferir os números de peito com a 
ordem de entrada dos atletas no revezamento. 

3.6 O atleta poderá correr em duas equipes, se estiver devidamente inscrito e com numeração 
respectiva a sua equipe. O atleta poderá dobrar na mesma equipe, caso por ventura algum 
atleta não possa correr seu trecho devido problemas de saúde ou imprevisto de ultima hora 
onde não houve a possibilidade de troca de atleta antecipadamente. 

3.7 Para ingressar na área da largada, o atleta que dará a primeira volta para a sua equipe 
deverá, obrigatoriamente, portar a tornozeleira ou bracelete com chip e o número de peito. 

3.8 Haverá diferenciação de cor de números de participação por tipo de equipe 2 / 4 / 8. 

3.9 A tornozeleira ou bracelete de revezamento com chip deverá ser passada para o segundo 
atleta, e assim sucessivamente, até o último que completar a Prova. 

3.10 O revezamento dos atletas deverá ser feito obrigatoriamente nos locais determinados 
pela organização. O acesso a esses locais somente será permitido em horários pré-
determinados, que estarão detalhados no manual do atleta, a ser entregue no kit e nas portas 
de acesso de todos os box ou na área reservada para a equipe. 

3.11 Outras informações adicionais estarão no manual do atleta. 

  

4. KIT DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Teremos duas opções de kit: Kit completo contendo (camiseta, viseira e possíveis brindes 
oferecidos pelos patrocinadores) e Kit básico contendo (viseira e possíveis brindes oferecidos 
pelos patrocinadores). Todos os atletas do grupo terão que optar pelo mesmo modelo de kit. 

4.2 A entrega do kit de participação será feito no dia 16 de março e será divulgado o local e 
horário próximo à data da prova. Para retirar o kit do participante, é necessário que o 
responsável pela inscrição da equipe apresente: documento de identidade com foto original 
(rg ou carteira de motorista), comprovante de pagamento ou o boleto bancário pago original 
(não serão aceitas cópias). 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. 

  

5. RETIRADA DO CHIP 

5.1 Na hora da retirada do chip, o responsável deverá conferir os números de peito, bem como 
o cadastro com a ordem de entrada dos atletas no revezamento. Cada equipe possuirá apenas 
um chip e 2 (dois) numerais de peito para uma dupla, 4 (quatro) numerais de peito para um 
quarteto e 8 (oito) numerais de peito para um octeto. Os atletas que porventura forem 
participar de mais de um trecho devem, obrigatoriamente, trocar o número de peito. 

5.2 Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip. 



5.3 O chip deverá ser fixado no tornozelo e preso com o velcro. 

5.4 Para receber a medalha de participação, cada atleta deverá trocar o seu ticket que estará 
no numeral de peito pela mesma. 

5.5 O atleta que não utilizar corretamente o chip, sua equipe será desclassificada. Somente os 
atletas que possuírem a tornozeleira com chip poderão estar dentro do circuito de corrida. 

5.6 A equipe ou atleta que perder ou extraviar o chip deverá pagar à organização da Prova o 
valor do chip vigente de acordo com a empresa contratada.  

  

6. FORMAS, LOCAIS DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO 

  

6.1 O valor da inscrição no lote promocional será de: kit completo R$59,90 e básico R$39,90 
por participante. 

6.2 O valor do 1° lote será de: Kit completo R$ 69,90 e básico R$ 49,90 por participante. 

6.3 O valor do 2° lote será de: Kit completo R$ 89,90 e básico R$ 69,90 por participante.  

6.4 O Lote promocional terá apenas 24hs de duração e as alterações dos lotes serão 
informadas durante toda campanha da prova e será divulgada em todos meios de 
comunicação do evento. 

6.5 Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização, às equipes e/ou atletas, por 
qualquer que seja o motivo. 

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

6.7 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, sem aviso prévio. 

  

7.   PRÊMIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPES: 

  

7.1  Serão entregues troféus, para efeito de premiação, às equipes divididas em duas 
categorias: masculina e feminina, sendo considerada equipe feminina a equipe composta 
exclusivamente por atletas do sexo feminino. Será considerada equipe masculina e ou mista 
toda equipe que possuir ao menos um atleta do sexo masculino na sua composição, 
independentemente do número de componentes. 

7.2  Serão premiadas as cinco primeiras equipes, masculinas e femininas, que completarem o 
revezamento, em cada uma das três categorias, ou seja, equipes com dois atletas, equipes com 
quatro atletas e equipes com oito atletas, a equipe será contemplada com um troféu para cada 
atleta. 

7.3  O tempo total da equipe será considerado: desde o sinal de largada até que o último atleta 
complete a última volta para a sua equipe, incluindo-se os tempos de troca (revezamento) dos 
atletas. 

7.4  Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas. 



  

 

 

8. DÚVIDAS 

  

8.1 Para eventuais dúvidas, deverão ser enviadas por e-mail: 
contato@sintasebemsports.com.br ou através do telefone (19) 981281718. 

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

9.1 Ao se inscrever na 1ªMARATONA DE REVEZAMENTO AMERICANA, o atleta assume, 
automaticamente, a responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita os termos do 
Regulamento em sua totalidade e assumem as despesas de transporte, hospedagem, 
alimentação, seguro e quaisquer outras despesas necessárias e/ou provenientes da sua 
participação antes, durante e depois da Prova. 

9.2  A organização da 1ªMARATONA DE REVEZAMENTO AMERICANA poderá alterar este 
regulamento, total ou parcialmente, sem aviso prévio. 

9.3  A 1ªMARATONA DE REVEZAMENTO AMERICANA poderá ser cancelada caso condições 
adversas de tempo ou outras que coloquem em risco a integridade física dos participantes 
e/ou espectadores, não havendo devolução do valor de inscrição para estes casos. 

9.4 As dúvidas e/ou omissões deste Regulamento ou no decorrer da prova serão dirimidas pela 
comissão organizadora da 1ªMARATONA DE REVEZAMENTO AMERICANA e/ou organizadores e 
realizadores, de forma soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso. 

  

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  

10.1 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 pedestre na modalidade "maratona".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 

mailto:contato@sintasebemsports.com.br


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, 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. 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. 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.  

 

 

Nome: 

RG:                              CPF: 

Assinatura: _________________________________________________ 

 


