REGULAMENTO (Provisório)
Circuito EcoCross 2021 – Etapa Escarpas EcoCross Corumbá IV
Abadiânia - GO

1 - A CORRIDA ECOCROSS
1.1 - A CORRIDA será realizada no dia >> 28 de NOVEMBRO de 2021 – Largada às 08h, com
qualquer condição climática, com largada e chegada – Condomínio Escarpas Eco Parque
(Abadiânia - GO), sendo que a Organização poderá suspender ou adiar a CORRIDA por
questões de segurança pública e/ou motivos de força maior.
1.2 – O percurso da CORRIDA será realizado em trilhas e estradas de terra batida com
obstáculos naturais.
1.3 – A CORRIDA poderá ser realizada nas distâncias de 07 km e 21 km – de formar
SOLO/individual. Distâncias aproximadas.
1.4- Poderão participar atletas de ambos os sexos de acordo com este regulamento.
1.5 - Só poderão participar da CORRIDA atletas com idade igual ou superior a 16 anos, ver (O
atleta com idade menor que 16 anos, deverá apresentar autorização dos responsáveis).
1.6 – O atleta, ao participar da CORRIDA, cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena e divulgação da prova em qualquer mídia, em qualquer tempo.
1.7 – O atleta deverá tomar conhecimento prévio do regulamento da CORRIDA, assumindo a
responsabilidade por seus dados fornecidos, aceitando totalmente as regras estabelecidas no
presente regulamento e diretor de prova.
1.8 – O atleta, através do ato da inscrição realizada por ele, assume que participa da CORRIDA
por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade a Organização,
Patrocinadores e Apoiadores.
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2 - DAS CATEGORIAS
2.1 – Teremos as categorias: SOLO, conforme tabela categorias.
2.2 - Tabela categorias CORRIDA:
*Solo - Masculino
Masculino – 18 - 29
Masculino – 30 - 39
Masculino – 40 - 49
Masculino – 50 - 59
Masculino – 60 - 69
Masculino – acima de 70
*Solo - Feminino
Feminino – 18 - 29
Feminino – 30 - 39
Feminino – 40 - 49
Feminino – acima de 50
PNE
Masculino

ID
A
B
C
D
E
F
ID
G
H
I
J
ID
K

Feminino

L

Aplicabilidade
Faixas etárias válidas.
Distâncias aproximadas:
07 km / 21 km
Aplicabilidade
Faixas etárias válidas.
Distâncias aproximadas:
07 km / 21 km
Aplicabilidade
PNEs concorrem nesta categoria.
Distâncias aproximadas:
07 km / 21 km

*A partir da 5ª colocação geral (Masculino e Feminino), o atleta será remanejado para a
classificação na sua faixa etária.
3 - ENTREGA DO KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM
3.1 - A entrega do Kit será realizada em dia e local a ser divulgado tempestivamente pela
organização, para os atletas inscritos até o preenchimento dos 150 (indivíduos) vagas ou por
definição da organização.
O Kit poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante apresentação de um dos documentos:
• RG/CPF ou Recibo de pagamento.
A retirada de kits poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
especifica para este fim ou cópia de documento de identificação do inscrito.

3.2 - Não serão entregues kits de corrida no dia da prova.
Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a
disponibilidade durante a entrega do kit atleta ou conforme informação no ato da inscrição.
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3.3 - A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no
peito/dorso, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de
penalidade os participantes que não cumprirem este artigo (ver Item PENALIDADES);
3.4- No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os seus dados e itens
do kit;
3.5 - Não serão aceitas reclamações cadastrais ou de itens do kit após a retirada do kit atleta;
3.6 – A organização da prova poderá solicitar como forma de doação alimentos, roupas ou
agasalhos, ficando para ser divulgado em momento oportuno.
4 - CONGRESSO TÉCNICO
4.1 - O congresso técnico, caso seja necessário, será realizado em local e data a ser divulgado
posteriormente no site da prova e em e-mail a ser encaminhado aos inscritos na prova.
4.2 – O atleta só poderão entrar com recurso caso tenha participado do Simpósio Técnico.
Será necessária a assinatura na lista de presença. (caso não aconteça simpósio técnico, esta
cláusula fica nula).
5 - LARGADA – PERCURSO E CHEGADA
5.1 – A largada poderá ser realizada em momentos diferentes por distâncias ou por conta da
pandemia COVID-19, será informado em tempo.
5.2 – O horário máximo de realização da prova será de 05:00h para 21km, e 03:00 para 07km.
5.3 - É obrigação dos participantes observar a marcação do percurso e cumprir o trajeto em
sua totalidade.
DICA, usar o App Wikiloc. http://ecocross.com.br/brasil/mapas-trilhas/

Site: www.ecocross.com.br | E-mail: oi@ecocross.com.br | V.1 | Página: 3

5.4 - Os PONTOS DE HIDRATAÇÃO – Postos de hidratação e Chegada terão horários de
abertura e fechamento, não sendo registrado o tempo do atleta que passar por eles fora do
período estipulado, LAGARADA até
3:00 horas para os 07km.

8:20 e chegada com no máximo de 05:00h para 21km, e

*Pontos de abastecimento
Distâncias
01 ponto de **hidratação
07km
Em breve local no mapa.
04 pontos de **hidratação
Pontos:
21km
Em breve local no mapa.
*Distâncias dos pontos de hidratação são aproximadas.
**Não forneceremos copinho com água, e sim galão com água para abastecer seu sistema de
hidratação.

5.5 – Quando verificado por fiscais e diretor de prova, atletas no percurso com o tempo fora
do alcance do limite de cada distância 07k ou 21k, um veículo (carro ou moto) da organização
percorrerá os trechos da prova, convidando o atleta que estiver fora do tempo, informando
que o mesmo deverá retirar-se da prova de imediato e devolver o numeral, podendo pegar
carona no veículo (carro) da organização até a chegada, a partir do qual a Organização não
mais será responsável por qualquer tipo de apoio ao atleta.
5.6 - O atleta deverá usar OBRIGATORIAMENTE o número de peito ou pulseira entregue no kit
do atleta, sendo o seu passe para entrada/passagem em propriedades particulares durante a
prova e áreas exclusivas para atletas inscritos.
5.7 - O atleta deverá correr/percorrer todo o percurso escolhido no ato da sua inscrição.
5.8 - O atleta que desistir será desclassificado e tem a obrigação de avisas a equipe de
cronometragem.
5.9 - O percurso será, predominantemente, nas trilhas e em via de asfalto com o trânsito livre
para os carros, devendo permanecer no sentido normal da via - com a inscrição realizada o
atleta concorda em correr em trilhas com obstáculos naturais e artificiais, e possui habilidades
e condição física para realizar este tipo de corrida.
5.10 – Não será permitido acompanhante (pacing) durante a prova, seja correndo ou de
bicicleta ou de qualquer outra forma.
5.11 - A Organização não se responsabiliza por eventuais ocorrências ou problemas mecânicos
que venham a ocorrer com os veículos das equipes/atletas e que prejudiquem o desempenho
e resultado dos mesmos na CORRIDA.
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5.12 – A hidratação será fornecida pela organização, aconselhamos fortemente o atleta a levar
seu recipiente (mochila de hidratação ou garrafinha de sua preferência) para repor água em
pontos de hidratação da organização. A alimentação durante o percurso deverá ser de
responsabilidade exclusiva do atleta que estiver correndo.
6 - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
6.1 – Durante a realização da CORRIDA às equipes/atletas serão fiscalizados em todo o
percurso por staffs identificados com a camiseta/colete da Organização, com autoridade para
identificação e anotação da equipe/atleta que esteja utilizando-se de conduta considerada
FALTA LEVE ou FALTA GRAVE, a ser encaminhada a Central da Organização para decisão
quanto á aplicação das penalizações estabelecidas neste Regulamento.
6.2 - Será considerada FALTA LEVE e passível de penalização com 30 minutos por ocorrência
no tempo final da equipe ou atleta:
a) Utilização de pacing, que é o acompanhamento, hidratação e alimentação do atleta
que esteja correndo o trecho, por veículo motorizado/bike;
b) Desrespeitar os staffs e árbitros;
c) Estacionar o veículo de apoio ou do atletas inscritos em local inadequado que cause
transtorno a prova, não obedecendo recomendações dos staffs;
d) Contato físico do atleta durante a corrida, como puxão e empurrão, com outra atleta;
e) Jogar ou depositar lixo em local indevido – vias, calçadas, gramados e trilhas.;
6.3 – Será considerada FALTA GRAVE passível de desclassificação:
a) Participação do atleta sem o uso do número de identificação em local visível do
vestuário;
b) Realização do trecho pelo atleta sem o uso de chip;
c) Passagem do atleta pelo PONTOS após o horário estabelecido para fechamento;
d) Utilização de carona em qualquer tipo de transporte pelo atleta durante o trecho a ser
corrido, exceto conforme item 5.5 e 5.8;
e) Equipe/atleta cujo carro de apoio adote conduta que cause perigo aos participantes ou
que venha a causar transtornos no desenrolar da CORRIDA;
f)

Trânsito do carro de apoio nos trecho de terra da prova ou local considerado proibido;

g) A equipe ou atleta que seja penalizado por mais de 02 vezes com FALTA LEVE;
h) Outra atitude apontada pelos staffs e árbitros e julgada grave pela Organização.
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7 - COMISSÃO DISCIPLINAR
7.1– A Comissão será composta por 3 membros, sendo 1 atleta, indicados pela Organização.
8 – CLASSIFICAÇÃO
8.1 - Será considerado vencedor, atleta que completar o percurso no menor tempo, dentro da
sua categoria como equipe, faixa etária ou na classificação geral.
8.2 - Serão consideradas classificadas atletas que completarem o percurso dentro dos limites
de tempo previsto.
9 - PREMIAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO GERAL SOLO
9.1 - PREMIAÇÃO *CLASSIFICAÇÃO GERAL SOLO, masculino e feminino: Troféu até o 5º.
1º - Colocado
2º - Colocado
3º - Colocado
4º - Colocado
5º - Colocado
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
*A partir da 5º colocação geral, o atleta será remanejado para a classificação na sua faixa etária.

CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SOLO
9.2 - PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SOLO, masculino e feminino: Troféus - 1º ao
03º lugar.
1º - Colocado
2º - Colocado
3º - Colocado
Troféu
Troféu
Troféu

PNE
9.3 - PREMIAÇÃO PARA PNE Geral, masculina e feminina: Troféus - 1º ao 03º lugar.
1º - Colocado
2º - Colocado
3º - Colocado
Troféu
Troféu
Troféu

9.4 – Atletas (masculino e feminino) com os melhores 5 tempos para receber a premiação na
CLASSIFICAÇÃO GERAL, não receberão qualquer premiação na sua faixa etária.
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9.5 – Atleta que tenha sido penalizada pela fiscalização terá 24 horas contadas a partir da
divulgação do resultado extraoficial, para apresentar recurso escrito à organização da
CORRIDA, que terá 48 horas proferir decisão.
9.6 - Serão premiados com medalhas todos os atletas que completarem a CORRIDA dentro dos
limites de tempo e regras estabelecidas no regulamento, sendo que as medalhas serão
entregues conforme logística definida no dia da prova pela organização.
9.7 – O atleta que perder o chip (caso seja retornável) deverá indenizar a empresa de
cronometragem no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por chip perdido.
ESCLARECIMENTOS SOBRE ALGUNS TERMOS DESTE REGULAMENTO:
Termos
Site da prova
Prova/Evento/Corrida
Organização do evento
Contato

Esclarecimentos
www.ecocross.com.br
CORRIDA DE TRILHA ECOCROSS
Circuito EcoCross Eventos de Trilha/Montanha
oi@ecocross.com.br

10 – Todo atleta inscrito tem direito a entrar e consumir bebidas e frutas na área VIP Arena.

11 - CANCELAMENTO/REEMBOLSO
11.1 De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Artigo 49 - CDC), os cancelamentos só
podem ser realizados se solicitados em até 7 dias corridos após a compra, desde que o prazo
também não exceda 20 dias ates do evento. Caso você esteja dentro destes prazos, solicite seu
cancelamento/reembolso exclusivamente por e-mail: oi@ecocross.com.br.
11.2 - O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese. A organização
não reembolsará o valor da inscrição para aqueles participantes que decidam não participar,
qualquer seja o motivo.
11.3 – Troca de titularidade de atleta, categoria ou distância, são possíveis sem taxa até 20 dias
(corridos) antes da corrida, enviando solicitação por e-mail, após esse período será cobrado
taxa de alteração de R$ 20,00 (vinte reais).
Dicas:
A. Usar recipientes de hidratação (garrafinha ou mochila de hidratação).
B. Não jogar lixo na trilha.
C. Desaprovar corredores não inscritos “Pipoca”, esta conduta prejudica os pagantes e a
organização.
D. É de obrigação do atleta inscrito, acessar com frequência o site da prova
www.ecocross.com.br para ficar informando sobre este evento.
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