
REGULAMENTO 
 

ITEM 1: Quanto a Organização 
 

A RN Sports realizará em Araxá/MG a Ultra 12hs - Araxá. 
A prova acontecerá nos dias 26 e 27 de Maio de 2018 no Complexo do Barreiro, circuito fechado de 02 

km (Somente o Lago Norte do Barreiro), o evento será realizado com ou sem chuva, só será cancelada em caso 

de condições de catástrofe que coloquem em risco a integridade física dos atletas e participantes. 

 
 

ITEM 2: A Competição 
 

A ULTRA 12 HS - ARAXÁ será uma corrida de pedestre em piso de asfalto, totalmente iluminado, de 

única etapa, com total liberdade de ritmo, a duração máxima será de 12 horas para a modalidade 12 HS SOLO 

e REVEZAMENTO, serão declarados vencedores os atletas que percorrem a maior quilometragem no prazo 

definido. 

 
 

ITEM 3: Condições Gerais 
 

A Prova será regida pelo Regulamento, e aprovada pelo corredor ao inscrever-se no evento. 
 
 

ITEM 4: Condição de admissão dos participantes 
 

Será admitido como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 16 anos de idade, de qualquer 

nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento. 

O atleta deverá apresentar um atestado de liberação médica, bem como entregar assinado o termo de 

responsabilidade no qual isenta a organização, tanto realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus 

sucessores, os documentos poderão ser enviados via e-mail ou entregues na retirada de kit. 

Eventuais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico dos atletas, serão de inteira 

responsabilidade do atleta. 

 
 

ITEM 5: Suporte 
 

Cada atleta ou equipe poderá ter seu apoio, os mesmos deverão obdecer todas as regras deste 

regulamento; 

Terão direito a montar uma tenda de apoio, desde que conte com uma equipe de no mínimo 15 atletas 

no evento. 

Não será permitido a participação de Corredores PACE (bicicleta, moto, etc), “atletas ajudando a dar 

ritmo a outro atleta”. 

 

 

 
 



ITEM 6: Categorias / Modalidades / Número de participantes 
 

06 e 10 – Km – Solo (3 e 5 voltas); 

6 HS e 12 HS – Solo; 

12 HS - Quarteto e Dupla – mista / masculina e Feminina; 

Corrida KIDS – 04 a 13 anos 

03 a 05 anos – 50 metros; 

06 e 07 anos – 200 metros; 

08 e 09 anos – 300 metros; 

10 e 11 anos – 600 metros; 

12 e 13 anos – 1.000 metros. 

 

Obs: 1 - Todos os inscritos receberão kits pré e pós prova. 

                     2 - O atleta poderá participar de mais de um percurso (deverá realizar inscrições nos 

percursos desejados; 

Total de 600 participantes somando todas as modalidades 
 
 

ITEM 7: Regras de participação Individual e Equipes 
 

7.1 - Individual 
Liberdade de ritmo / liberdade de paradas para descanso, porém, dentro do espaço definido pela 

organização / não é permitida a ausência do atleta do recinto da prova (com pena de desclassificação), 

qualquer motivo de saída do recinto da prova deverá ser comunicado a organização. 

7.2 – Revezamento 
           Liberdade de ritmo / liberdade de paradas para 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 a organização. 

Obs.: 1 - As trocas poderão acontecer a cada 01 hora, dentro do espaço definido pela organização, o período 

de troca deverá acontecer durante o período autorizado pela organização, isto é, durante 20 minutos (10 

minutos antes e 10 minutos após cada hora completa). 

A orientação de trocas será por cor de luz: 
- Luz Verde – troca autorizada; 
- Luz Vermelha – troca não autorizada. 

 

Obs.: 2 - Cada membro da equipe deverá correr pelo menos um trecho (01 Hora). 
 
 

ITEM 8: Programa da Prova 
 

Dia 26/05 - Entrega de kits aos atletas das 08:00hs as 15:00hs – Em Local a ser definido – Araxá; 

Dia 26/05 as 13:00hs – Briefing (Congresso Técnico) - Em Local a ser definido – Araxá; 

Dia 26/05 as 18:30hs - Chamada para os atletas se posicionarem na linha de Largada; 

Dia 26/05 19:00hs - Largada das modalidades: 6 e 10 Km, 6 HS e 12 HS - SOLO e 12 HS – Dupla e 



Quarteto;  

Dia 27/05 07:00hs - Encerramento de todas as modalidades; 

Dia 27/05 as 07:15hs – Largada da Corrida KIDS; 

Dia 27/05 08:00hs - Premiação para todas as modalidades, exceto as já realizadas 6 e 10 Km. 

 

Obs: As premiações dos percursos de 6 e 10 Km serão às 20:30 do dia 26/05. 
As demais premiações serão dia 27/05 a partir das 08:00. 

 
 

ITEM 9: Identificação do atleta 
 

O atleta receberá 1 número que deverá ser fixado em local visível de sua vestimenta (peito). 

O atleta receberá um chip eletrônico, que deverá ser fixado em seu tênis, não podendo ser colocado em 

nenhum outro lugar, desta forma garantindo uma boa qualidade de recepção dos dados de cronometragem, o 

uso deste chip é de responsabilidade do atleta e obrigatório. 

O não uso do chip, por esquecimento ou colocado em local inadequado motivará a perda de voltas 

(Dados da Cronometragem) que não serão corrigidos (Regras da arbitragem Item 21). 

Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse item sob pena de desclassificação sumária. 

 
 

ITEM 10: Patrocínio Individual 
 

Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá utilizar outro espaço 

para seus patrocinadores individuais (calção, bonés, camiseta, outros). 

 
 

ITEM 11: Ordem de largada e Chegada 
 

A largada se dará em grupo total de participantes, sem preferências de idade, sexo ou categoria. 

O tempo de término é marcado pela última passagem na linha (Tapete) de cronometragem. 

 
 

ITEM 12: Alimentação / Hidratação 

 

Refeições sólidas serão de responsabilidades dos atletas e seus suportes e deverão ser consumidos em 

local definido. 

Hidratação será da seguinte forma: 
- Frutas – Kit fruta para todos os atletas. 

- Isotônicos: Haverá isotônico para todos os atletas. 

- Água: disponível o tempo todo. 

 

Atenção: 
1 - A alimentação (kit fruta) e hidratação serão restritas aos atletas não podendo ser utilizada pelo 

suporte, por favor, atleta comunique este item ao seu suporte. 

2 - A suplementação será de responsabilidade dos atletas e suas equipes. 

 



 

ITEM 13: Assistência Médica e Fisioterapia 
 

A organização da prova disponibilizará aos participantes uma tenda para atendimento de emergência, e 

uma equipe de apoio fará atendimentos de primeiros socorros durante as 12 horas e por mais uma hora após o 

término da competição. 

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. 

 
 

ITEM 14: Abandono 
 

14.1 - Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova seu número de 

identificação e o chip eletrônico. 

14.2 - O atleta que tenha sido afastado da prova por decisão médica, terá retirado o chip eletrônico. 
Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões médicas, o atleta não poderá retornar a prova. 
14.3 - O atleta do revezamento que abandonar a prova (por questões médicas) poderá ser substituído por 

outro atleta membro da equipe, será considerado a volta completa anteriormente. 

 

 

ITEM 15: Riscos da prova 
 

Por tratar-se de uma prova de alto desgaste físico, cada um dos corredores/atletas inscritos tem total 

conhecimento dos riscos que a participação na prova pode ocasionar, e para tal, deverá assinar o termo de 

responsabilidade. 

 
 

ITEM 16: Condições e Dependências do Evento 
 

Os atletas do individual e do revezamento e suas equipes técnicas de apoio poderão utilizar a parte externa 

da pista para acomodar seus pertences, haverá um local determinado pela organização para as tendas e barracas 

de apoio. 

A área de alimentação e hidratação será de uso exclusivo dos atletas, técnicos e suporte não estão 

autorizados a retirar nenhum tipo de produto destinado ao atleta. 

 
 

ITEM 17: Inscrições 
 

A inscrição deve ser feitas no site www.rnsports.com.br ou www.minhasinscricoes.com.br somente o 

pagamento garante a inscrição do atleta, portanto após ser atingido o número máximo de atletas inscritos na 

categoria individual e equipes as demais serão desconsideradas. 

O Valor de toda inscrição depois de confirmada, se houver desistência, será devolvida integralmente até 

30 dias antes do evento e 50% até 15 dias antes do evento. 

 
 



 
 

ITEM 18: Direitos de Imagem 
 

A RN SPORTS terá o direito exclusivo de uso das imagens da ULTRA 12 HS - ARAXÁ. 

Os participantes consentem ao inscrever-se que, a RN SPORTS disponibilize o direito exclusivo de seus 

nomes e de sua imagem individual e coletiva para tudo aquilo que diga respeito a sua participação no evento 

acima mencionado, incluindo uso comercial. 

 
 

ITEM 19: Premiação Geral e Categorias 
 

Não haverá premiação em dinheiro, será premiado com troféu, GERAL e CATEGORIAS, conforme 

abaixo, Masculino, Feminina e Mista: 

19.1 – CATEGORIAS - SOLO: 06 Km, 10Km, 06 HS e 12 HS 

• Os 05 primeiros, GERAL – Masculino e Feminino 

• Os 03 primeiros de cada categoria conforme abaixo: 
 

Categorias – 06Km, 10km, 6hs e 12hs 

Masculino Feminino 

16 a 29 anos; 16 a 29 anos; 

30 a 39 anos; 30 a 39 anos; 

40 a 49 anos; 40 a 49 anos; 

50 acima 50 cima 
 

19.2 – CATEGORIA - DUPLAS e QUARTETOS: 12 HS – Os 03 primeiros: Masculino, Feminino e 
Mista 

 

Obs: Todo atleta devidamente inscrito, que completar o percurso no qual está inscrito, receberá uma 

medalha de participação. 

 
 

ITEM 20: Cronometragem 
 

A cronometragem será eletrônica (Chip) uma parcial será fixada em local visível para conferência, o 

atleta ao cruzar o tapete de cronometragem não deverá retornar em hipótese alguma, caso isso aconteça o atleta 

poderá ser penalizado. 

 
 

ITEM 21: Regras da Arbitragem 
 

A cronometragem será realizada por equipamento com Chip Eletrônico de alta precisão, que fará a coleta 

de dados através de tapetes e antenas posicionados na linha de larga e chegada, somente o registro do chip tem 

validade para a arbitragem, não será aceita em hipótese alguma os resultados marcados por Cronômetros, 

Marcações manuais, Laps de cronômetros, GPS ou qualquer outro tipo de equipamento. 

O atleta ou seu técnico não deverá adentrar a tenda de cronometragem em hipótese alguma, em momento 



algum os operadores do sistema poderão ser interrompidos, preservando assim a integridade dos dados finais 

de tomada de tempo. 

Um membro da organização (Árbitro - Ouvidor) receberá as devidas reclamações e resolverá as 

pendências uma a uma, junto a mesa de cronometragem, a decisão do Árbitro / Ouvidor é SOBERANA E 

INCONTESTÁVEL e será acatada pela organização. 

Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse artigo sob pena de desclassificação sumária. 

 
 

ITEM 22: 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. 

Diretor de Percurso e Fiscais de pistas estarão identificados com Camiseta diferenciada. 
 
 

ITEM 23: Valores / Lotes 
 

 
Nome da Modalidade 

 
Valor de lançamento 

1º Lote 2º Lote 3º Lote 

A PARTIR DE: 
01/03/2018 

A PARTIR DE: 
02/04/2018 

A PARTIR DE: 
01/05/2018 

Corrida 6 Km - Solo R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 110,00 

Corrida 10 Km - Solo R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 110,00 

Corrida 6 HS - Solo R$ 75,00 R$ 90,00 R$ 110,00 R$ 140,00 

Corrida 12 HS - Solo R$ 75,00 R$ 90,00 R$ 110,00 R$ 140,00 

Corrida 12 HS - Dupla R$ 75,00 R$ 90,00 R$ 110,00 R$ 140,00 

Corrida 12 HS - Quarteto R$ 75,00 R$ 90,00 R$ 110,00 R$ 140,00 

Corrida KIDS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 

 


