REGULAMENTO ULTRA TRAIL RUN 70K BRASIL RIDE

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 22/12/2021

1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
1.1 ORGANIZAÇÃO: A organização é responsável por fazer cumprir
as disposições deste regulamento, e justificar as alterações quando
cabíveis.
Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões
de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de
força maior sem aviso prévio aos participantes
1.2 ATLETAS: O competidor inscrito deve aceitar o termo de
responsabilidade no processo de inscrição e está de acordo com o
seu regulamento. Está ciente de que esta competição é um esporte
de risco. Atesta que está clinicamente em condições e devidamente
treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida
relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos
os riscos em correr a prova, inclusive os relativos a quedas,
contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima,
incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do
tráfego. Tendo em lista esta renúncia de direitos e conhecendo
todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os
organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus
representantes ou sucessores de todas as reclamações ou
responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da
participação da prova. Concede permissão à organização, para que
utilize fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a
participação.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
- Data: Sábado, 10 de Dezembro de 2022.
- Distancias: 6km, 16km, 32km e 70 Km.
- Local: Botucatu / SP – Brasil
- Largadas e Chegadas: largadas e chegadas acontecem no
mesmo local, atrás do Ginásio Municipal
- Horários de largada: 70k – 06:00h; 32km - 10:00h; Trail Run Kids
14:00h; 16km – 15:00h e 5km – 16:00h. A organização reserva-se o
direito de efetuar ajustes nos horários de largada por motivo de
força maior, avisando aos atletas com antecedência. É obrigação
dos atletas comparecerem ao briefing técnico, a ser realizado no dia
08 de dezembro às 19:00 para se inteirar dos detalhes da prova

3.

PARTICIPANTES E CATEGORIAS

Categorias por distâncias: 6km, 16km, 32km e 70km
Idade mínima de participação: 16 anos somente para distancia de
5km (a fazer durante o ano do evento)
Categorias
Solo Masculino: até 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59
anos e 60 anos ou mais
Solo Feminino: até 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 anos ou
mais
A categoria será definida de acordo com a idade do participante no
dia 31/12/2022.
Aqueles corredores que não tenham cumprido 18 anos até a data
do evento, deverão apresentar, ao momento do credenciamento
para participar da prova de 5km o termo de responsabilidade de
menor de idade assinado pelo pai ou responsável.
4. PREMIAÇÃO
- 70K – Troféus e Medalhas de Premiação:



Troféus do 1º ao 5º na classificação geral solo feminina e
masculina (Não receberão premiação nas categorias).
Medalha especial do 1º ao 3º de cada categoria feminina e
masculina.

- 32K, 16K e 5K – Troféus e Medalhas de Premiação



Troféus do 1º ao 5º na classificação geral feminina e
masculina (Não receberão premiação nas categorias).
Medalhas especiais do 1º ao 3º de cada categoria feminina e
masculina.

- Medalha Finisher para todos os participantes que concluírem a
prova dentro do tempo limite.

5. PENALIDADES E CÓDIGO DE ÉTICA
5.1 Os participantes não podem ser acompanhados (paccing) por

pessoa não inscrita à pé ou de bicicleta, automóveis, motocicletas
nem nenhum outro tipo de veículo.
5.2 O número deverá estar completamente visível na frente, estar
segurado pelos quatro alfinetes e não deve ser cortado, dobrado ou
escondido.
5.3 Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem,
será motivo de desclassificação. Em caso de extravio de sinalização
os corredores serão responsáveis de voltar ao caminho e retomar o
percurso. A organização não se responsabilizará e não atenderá
nenhuma reclamação por extravio (o qual, pelas características do
circuito, é muito pouco provável).
5.4 É permitido aos participantes receberem ajuda de água,
bebidas ou comidas de pessoas externas somente no ponto de
revezamento da prova. É proibido qualquer tipo de assistência
externa em qualquer outro ponto da prova.
5.5 Não é permitida qualquer forma que ajude na marcha a outro
corredor, entendendo-se por essa, empurrar, puxar com corda ou
elementos similares, ou qualquer outra forma de tração ou empurre
entre participantes, exceto que se faça para traspor um obstáculo
em particular.
5.6 É expressamente proibido jogar resíduos no chão (sachês de
carboidratos, cascas de frutas, plásticos, etc). O atleta que for
apanhado cometendo esta infração sofrerá um acréscimo de 20
minutos no seu tempo de prova.
5.7 Quando um atleta pedir, educadamente, passagem em um
trecho “single-track” por estar mais rápido que o atleta dianteiro, o
mesmo deve atender ao pedido, independente de estar disputando
as primeiras colocações.
5.8 Caso um atleta presencie um acidente com outro atleta da
prova, procure observar se está tudo bem e comunique ao primeiro
fiscal da prova que encontrar.
5.9 Será desqualificado qualquer participante que incorra em
condutas antidesportivas, que não respeite as indicações do
pessoal da Organização e/ou que transgrida o presente
regulamento ou que falte com respeito a qualquer outro participante
do evento.
5.10 Em caso de abandono, o competidor terá a obrigação
intransferível de avisar à Organização. O aviso só será recebido na
arena de chegada do evento ou ponto de transição (dos 70km)e o
atleta deverá oportunamente entregar o seu chip.
5.11 Caso algum competidor esteja no período da prova recebendo
tratamento médico, ou fazendo uso de alguma medicação que não

conste no certificado médico deverá comunicar e preencher ficha de
responsabilidade especial no ato de retirada do kit.
5.12 é obrigatório que o atleta passe pelo pórtico de controle da
largada e chegada com o chip colocado corretamente
5.13 Caso se detecte que o atleta esteja fazendo uso de qualquer
substância mencionada na lista de WADA disponível no site
http://www.wada-ama.org o mesmo sofrerá imediata desqualificação
e inibição permanente em outras edições.
6. APOIO
No decorrer do percurso haverá fiscais cuja função é orientar os
participantes quanto ao percurso, oferecer apoio quando necessário
(se possível), e fiscalizar a passagem dos participantes. - Haverá
também socorro médico durante e no final da prova para os
competidores.
7. INSCRIÇÕES
A inscrição é válida, única e exclusivamente, até a data do evento
para a qual foi adquirida. Após essa data a inscrição não terá mais
validade.
Não será permita a prorrogação de inscrição por 2 anos
consecutivos, por exemplo, de 2020 para 2021, depois para 2022.
7.1

CANCELAMENTO

O reembolso total por CANCELAMENTO, mediante validação direta
da BRASIL RIDE, respeitará o artigo 49 da lei 8.078/90 (CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR):
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de
7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a
domicílio.

7.2

A taxa de conveniência não é reembolsável.

7.3 REEMBOLSO PARCIAL
Será permitido o cancelamento da inscrição, com o reembolso
parcial de 50% do valor pago, única e exclusivamente, por motivo
de lesão, devidamente comprovada por atestado médico, e no
prazo de 30 dias após a data de confirmação da inscrição.
7.4 TRANFERÊNCIA
- Será permitida a transferência da inscrição, única e
exclusivamente por motivo de lesão, devidamente comprovada por
atestado médico, no prazo de até 60 dias da data de realização da
prova.
- Em caso de transferência da inscrição para outro atleta será
cobrado multa de 20% sobre o valor da inscrição padrão,
respeitando o prazo acima estabelecido.
- O participante detentor da vaga deverá comunicar a organização
do evento a respeito da transferência para outro atleta
(br@brasilride.com.br).
- Em caso de transferência da inscrição para a prova do ano
subsequente será cobrada diferença de valores das inscrições
correspondentes.
- Caso o atleta transfira sua inscrição de um ano para o outro não
poderá mais solicitar o reembolso parcial.
- O participante detentor da vaga deverá comunicar a organização
do evento a respeito da transferência para o ano subsequente,
informando o nome e o número de inscrição. (br@brasilride.com.br).

8. ENTREGA DE KIT
Os competidores, no momento do credenciamento, para retirar seu
número, chip e kit de corredor devem apresentar
OBRIGATORIAMENTE:
- Documento de identificação original e fotocópia
- As inscrições são pessoais e intransferíveis, no entanto, caso
necessário, a organização entregará o Kit para terceiros mediante
um pedido por escrito do atleta clique aqui para imprimir,
apresentação da cópia do RG do atleta inscrito

Obs: A entrega do Kit NÃO autoriza terceiros a participar da prova!
A organização não enviará via correios nem fará a entrega do kit
após a data pré-estabelecida.
- Atestado Médico (atletas dos 70km) assinado contendo: nome
completo do atleta, confirmação de aptidão física e médica para
uma corrida, carimbo legível e assinatura do médico responsável. A
data do certificado não poderá ser superior a 12 meses da data da
prova.
- Em nenhuma hipótese será entregue o kit aos atletas do
70km sem o atestado médico.
- Os inscritos que não possam estar presentes na retirada do kit
poderão solicitar a outro corredor, familiar, agente de viagens,
funcionário da pousada em que se hospedarem, etc. O mesmo
deverá apresentar atestado médico conforme item acima, termo de
responsabilidade assinado pelo atleta e autorização
correspondente, junto com uma fotocópia do seu documento.
9. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
9.1 O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar
afixado na parte frontal e perfeitamente visível para todas as
distâncias.
9.2 Para a distância de 70 Km é obrigatório:
9.3 Recipiente de no mínimo 750 ml para abastecimento nos
postos de hidratação (Mochila, pochete, garrafa de água, squeeze,
etc...)
9.4 Comida, gel, suplemento...
9.5 Apito de emergência.
9.6 Cobertor de emergência (cobertor de sobrevivencia aluminizado)
9.7 Kit primeiro socorros (faixa de atadura, antialérgico e
antisséptico).
9.8 Celular carregado, com crédito para chamadas e telefones de
emergência gravados.
9.9 Itens recomendados:
9.10 Meia de compressão ou comprida
9.11 Alimento/Suplemento reserva
9.12 Par de meias reserva
9.13 Lanterna de cabeça ou similar funcionando na largada.

10. TEMPO LIMITE DE PROVA
Haverá pontos de corte na prova de 70Km e tempo limite para
terminar a prova de 16km, 32km e de 70km.
O tempo limite dos 70km é de 12:30 horas.
Os cortes dos 70km acontecerão nos seguintes pontos:
Km 34: 6h de prova
Km 54,5: 6h 10h de prova
O tempo limite de para a prova de 32km é de 6h 00min e dos 16km
é de 3h 00m
A organização da prova reserva-se o direito de alterar os locais e
horários de cortes no percurso por motivo de força maior, ou
efetuar corte no percurso caso os atletas não tenham condições de
terminar a prova dentro do tempo limite.
11. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
A prova pode ser adiada em caso de mau tempo (chuva forte,
vendaval, outros), ou caso chova em excesso na semana da prova,
estragando o circuito e prejudicando a integridade física dos
participantes. É de responsabilidade do participante, ver as
informações em nosso site no dia anterior a prova, caso haja a
mudança o participante pode usar sua inscrição para a nova data
ou para próxima etapa. A nova data será disponibilizada em até 30
dias em nosso site.
12. HIDRATAÇÃO
12.1 Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação
com água.
12.2 Não será permitido nenhum tipo de veículo de apoio no
percurso, sendo cada atleta responsável em levar sua alimentação,
hidratação.
12.3 Não será permitido qualquer tipo de apoio externo fora dos
pontos de hidratação, sujeito a desclassificação.

13. SEGURANÇA
13.1 A organização irá disponibilizar aos participantes do evento,
ambulância para prestação de primeiros socorros em caso de
acidentes. Caso necessário o atendimento médico de emergência,
a remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, mais
próximo;
13.2 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes
e haverá sinalização para a orientação dos participantes, cabe ao
atleta respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar atalhos ou fazer
uso de qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem. O descumprimento desta regra causará a
desclassificação do atleta;
13.3 A prova será realizada com restrição ao trânsito de veículos,
não sendo totalmente fechado, devendo o atleta manter a direita da
pista e obedecer as leis de trânsito, ficar atento aos outros atletas e
ser cordial sempre que possível com seus oponentes, organização
e público.
13.4 Recomendamos a todos os participantes da prova a realização
de uma rigorosa e completa avaliação médica prévia a participação
no evento
13.5 Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade
por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da
Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação
na prova, antes, durante e depois da mesma;
13.6 O competidor é responsável pela decisão de participar da
prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando
por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o
diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento.
14. DIREITO DE IMAGEM
Ao participar deste evento, cada participante está
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem

divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem
acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios
de comunicação.
15. RECOMENDAÇÕES FINAIS
15.1 A organização da prova bem como seus patrocinadores e
apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos
causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros
participantes, sendo seus atos de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo
15.2 O acompanhamento de atletas por treinadores, assessoria,
amigos com bicicleta e outros meios resultarão na desclassificação
do participante;
15.3 A apuração dos resultados será através de CHIP;
15.4 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas
pela Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo
recurso a estas decisões.

