
 

Regulamento 

 

 

1. Tipo de prova e constituição das etapas 

 

1.1 Será disputada no sistema Trail Run. O alinhamento será por ordem de chegada ao local do 

alinhamento, não sendo permitido em hipótese alguma entrar pela frente ou passar a 

frente do atleta que já estava alinhado.   

 

2. Roteiro 

 

2.1 O roteiro da prova passa por estradas de terra, trilhas e por poucas ruas pavimentadas, 

mas atenção: Prevalecem as leis de trânsito quando em vias públicas, isso porque o trânsito 

estará livre.  

A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo e 

conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança. 

 

 

3. Cortes 

3.1 A organização, por motivos de segurança, encerrará os trabalhos dos fiscais de acordo com 

a programação de cada etapa. Os atletas que ainda estiverem no percurso deverão 

obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais e/ou serem conduzidos até a chegada pelos 

veículos da organização.  

O tempo de corte será de 13h, o corte será feito em qualquer lugar do percurso pelo staff mais 

próximo ou o pelo próximo staff que o atleta passar.  

4. Equipamentos obrigatorios 

4.1. Do atleta: 



65 km 

1 -Mochila de hidratação com reservatório de bebida e deverá largar com bebida. 

2-Apito 

3-Lanterna de cabeça(headlamp).   

4-Celular com chip Vivo e Whatsapp funcionando e o atleta deverá estar no grupo do evento. 

(Assim que fizer a inscrição o atleta deverá enviar uma mensagem para: 21 99314 6148 

pedindo para entrar no grupo da wol dizendo nome e percurso que irá correr). ***Não temos 

apoio da Vivo, apenas é a operadora que funciona no lugar e o meio mais rápido e seguro de 

comunicação na região é essa. Ao colocar o chip vivo, caso você não use essa operadora, 

lembre-se que o seu celular terá que se cadastrar na operado e isso terá que ser feito em 

horário comercial, o Whatsapp continuará funcionando com o seu numero antigo e você vai 

receber mensagens de outras pessoas mesmo com o novo chip, você só para de receber 

mensagens do numero antigo se cadastrar o seu whatsapp com o novo numero.*** 

5-Cobertor de sobrevivência caso a temperatura esteja 14°C ou menos. 

26 km  

1 -Mochila de hidratação com reservatório de bebida e deverá largar com bebida. 

2-Apito 

3-Celular com chip Vivo e Whatsapp funcionando e o atleta deverá estar no grupo do evento. 

(Assim que fizer a inscrição o atleta deverá enviar uma mensagem para: 21 99314 6841 

pedindo para entrar no grupo da wol dizendo nome e percurso que irá correr). ***Não temos 

apoio da Vivo, apenas é a operadora que funciona no lugar e o meio mais rápido e seguro de 

comunicação na região é essa. Ao colocar o chip vivo, caso você não use essa operadora, 

lembre-se que o seu celular terá que se cadastrar na operado e isso terá que ser feito em 

horário comercial, o Whatsapp continuará funcionando com o seu numero antigo e você vai 

receber mensagens de outras pessoas mesmo com o novo chip, você só para de receber 

mensagens do numero antigo se cadastrar o seu whatsapp com o novo numero.*** 

13 km 

1-Apito 

7,7km 

Não possui equipamentos obrigatórios. 

Todos os atletas deverão correr com calçado apropriado para corrida, short ou bermuda ou 

calça ou sunga e camisa. 

O USO DA CAMISA DO EVENTO É OBRIGATÓRIO!!!  

 

 



5. Critérios de classificação - Ranking 

5.1 Não haverá ranking 

 

6. Vistorias 

6.1 A vistoria será feita sempre ao entrar no alinhamento da prova. 

  

7. Alimentação, logística e apoio particular 

7.1 Todos os participantes deverão ser auto-suficientes e serão eles mesmos os responsáveis 

pela comida e bebida ao longo da prova. 

 

7.2 Os Pontos de água feitos pela organização serão divulgados no site. IRÁ EXISTIR POSTOS DE 

HIDRATAÇÃO NO SEU CAMINHO QUE NÃO SÃO DO SEU PERCURSO, NESSES POSTOS O STAFF 

IRÁ INDICAR SE VOCÊ PODERÁ PEGAR A HIDRATAÇÃO OU NÃO, CASO A INSISTÊNCIA OU 

NECESSIDADE ELE IRÁ PERMITIR, MAS O ATLETA SERÁ DESCLASSIFICADO.EXEMPLO, O 

PERCURSO DE 65 KM PASSA POR VÁRIOS DE HIDRATAÇÃO, MAS DEVERÁ PEGAR A ÁGUA 

SOMENTE NO SEU POSTO!  

  

8. Segurança 

8.1 Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo que acionará o resgate. 

 

8.2 Ainda em caso de emergência, os competidores deverão chamar a atenção dos veículos 

oficiais da prova que ocasionalmente estarão passando por trechos do percurso. Lembramos 

que devido ao isolamento de algumas áreas da prova, é impossível o trânsito de veículos 

8.3 Em caso de emergência medica a organização se responsabiliza pelo pronto atendimento 

no local da prova e sua remoção caso haja necessidade avaliado pelo Socorro Medico. 

Chegando ao local de atendimento hospitalar o atleta passa ser responsável por custos de 

atendimento, internação e medicamentos.  

 

 

 

9. Seguro 



9.1 Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição de acordo com 

a faixa etária abaixo: 

 

• Idade de 15 até 70 anos 

• Morte acidental – R$ 30.000,00 

• Invalidez total ou parcial por acidente – R$ 30.000.00 

 

10. Cancelamento da prova 

10.1 Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 

condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 

indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. 

  

11. Regras  

11.1. É proibido jogar lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas. 

 

11.2. Qualquer operação de resgate executada pela organização ou pelo apoio do próprio 

competidor levará à desclassificação. 

 

11.3. É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e 

cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização do evento 

prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital 

mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade dos organizadores do evento. Todas as 

despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado. 

 

11.4. A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados 

sob a responsabilidade dos Staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento. 

12. Punições e desclassificações 

12.1 Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição. (Desclassificação) 

12.2 Alinhar em local incorreto. (Desclassificação) 

12.3 Manobras desleais contra outro atleta. (Desclassificação). 

12.4 Ser acompanhado por terceiro ao longo do percurso. (Desclassificação) 



12.5 Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona durante a prova. 

(Desclassificação)  

12.6 Desrespeitar um Staff da organização (Desclassificação) 

12.7 Perde o direito do kit e é desclassificado o atleta que não comparecer para retirar o kit ou 

não ter o kit retirado por terceiros.  

 

13. Categorias para 13 km e 26 km. 

Masculino 

A. SUB 30: 15 A 29 ANOS  

B. SUB 40: 30 A 39 ANOS  

C. SUB 50: 40 A 49 ANOS  

D. SUB 60: 50 A 59 ANOS 

E. VETERANO 60 em diante  

 

Feminino 

A. SUB 30: 15 A 29 ANOS  

B. SUB 40: 30 A 39 ANOS  

C. SUB 50: 40 A 49 ANOS  

D. VETERANA 50 em diante  

 

 

Categorias para os 7.7 km e 65 km 

A. Masculino 

B. Feminino 

 

14. Inscrição 



14.1 Valores das inscrições. 

• Inscrições: valor no site mais dois quilos de alimento ou mais R$ 10,00 (o alimento ou o 

adicional de R$ 10,00 deverá ser entregue na retira do kit). 

• Na inscrição promocional do dia 01/01/2017 o pagamento da inscrição deverá ser feito 

no mesmo dia, caso contrario perderá o desconto. Salvo a forma de pagamento no 

boleto bancário, esse será valido até o vencimento do mesmo.  

 

 

14.2 Para receber o Kit, o atleta deverá apresentar o recibo de inscrição e entregar a sua 

doação de, no mínimo, 2 Kg de alimentos não perecíveis ou mais R$ 10,00 e a ficha de 

inscrição devidamente assinada e preenchida. 

14.3 A inscrição é pessoal e intransferível. A devolução do valor da inscrição só é possivel em 

caso de cancelamento da prova. 

15. Publicidade e direito do uso de imagem. 

15.1 A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma 

restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, 

todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem 

qualquer compensação financeira.      

 

16. Recurso 

15.1 Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Comissão Diretora, durante o transcorrer 

da prova ou até 20 minutos após sua divulgação do resultado. Só serão julgados os recursos 

por escrito.  

17. Premiação 

17.1 Medalhas WOL EXTREME somente para os atletas que completarem a prova. 

17.2 Medalhas especiais para os TRÊS primeiros de cada categoria e troféus para os CINCO 

primeiros da classificação geral.  

17.3 OBS: O Atleta só poderá subir ao pódio com as devidas vestimentas: 

17.4 Tênis e/ou agasalho, short ou calça. 

17.5 Não podendo subir ao pódio em hipótese alguma vestido de sunga e calçado que não 

vista por completo os pés. 

17.6 O atleta dos 63 km terá o tempo limite de prova de 14 hs, caso não complete o percurso 

nesse tempo o mesmo será cortado. 



17.6 Premiação em dinheiro para os 3 primeiros da geral do maior percurso. (masculino e 

feminino). Com numero de inscritos superior a 199 em todo o evento. 

Primeiro: R$ 250 

Segundo: R$ 150 

Terceiro: R$ 100 

17.7 O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o premio, mas não 

perderá os pontos. 

17.8 Medalhas de finisher para todos os atletas 

17.9 Premiação extra. Essa premiação só existirá caso algum atleta dos 65 km não tiver 

fechado a prova. O mesmo terá um tempo de até 14 hs para concluir a prova, caso contrario 

será cortado a e premiação será feita no tempo limite ou quando o ultimo chegar. O unico 

ponto de corte é o ultimo é o quilometro 55 (ou seja, ultimo ponto de hidratação do percurso 

dos 11 e 26 km) localizado no alto da Estrada do Roncador entrada da trilha do sabão. Você 

deverá chegar lá com 13 horas de prova no maximo para não ser cortado e terá mais 1h para 

fechar a prova, caso contrario será cortado. 

 


