REGULAMENTO DA IV ULTRAMARATONA DO AGRESTE 2019
1. A IV Ultramaratona do Agreste será realizada no dia 30 de março de 2019, às 04h00,
sábado com largada no Posto 7, Jatiúca, Maceió, Alagoas e com término na cidade de
Maribondo, Alagoas. Poderão participar da corrida os atletas de ambos os sexos,
regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova e assinatura do termo
de responsabilidade individual.
1.1. A IV Ultramaratona do Agreste é idealizada e organizada sob a responsabilidade de
Antônio Rego.
Contato do Organizador - Tel 82 98847-1624 / 99116-1518
email: antonio.maratona@hotmail.com e facebook/AntonioRegoAssessoria.
2. A Ultramaratona será disputada na distância total de 101km medidos pelo organizador do
evento.
2.1. A prova será corrida em trânsito aberto, cabendo aos atletas a atenção, segurança e
obediência da sinalização regente no C.N.T – Código Nacional de Trânsito.
3. A idade mínima para participação deste evento é de: 18 anos para as categorias: Expresso
10 e Quartetos e 21 anos para as categorias: Solo, Dupla e Tripla. A idade a ser considerada
é a do ano da competição completos ou a completar.
3.1. As informações técnicas de percursos, ordem de corrida, transições dos revezamentos e
outros assuntos serão discutidas no congresso técnico do evento.
Solo – 101km
Dupla – 50,5km / 50,5km
Trio – 34km / 34km / 34km
Quarteto – 25,250km / 20,250km / 25,250km / 20,250km
Expresso 10 – 10,1km / 10,1km / 10,1km / 10,1km / 10,1km / 10,1km / 10,1km / 10,1km /
10,1km / 10,1km
4. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente ON LINE no site da empresa
prestadora de serviço e só serão devidamente efetuadas, após a confirmação do pagamento.
No site haverá lista de inscritos geral disponível para o público. O valor da inscrição ON LINE
será conforme abaixo:
SOLO – Com Camisa: R$100,00 / Sem Camisa: R$75,00
DUPLA – Com Camisa: R$100,00 / Sem Camisa: R$75,00

TRIO – Com Camisa: R$100,00 / Sem Camisa: R$75,00
QUARTETO – Com Camisa: R$100,00 / Sem Camisa: R$75,00
EXPRESSO 10 – Com Camisa: R$100,00 / Sem Camisa: R$75,00
* Valores por Atleta

4.1. Idosos com idade a partir de 60 (Sessenta) anos terá direito a 50% de desconto em
atividades culturais, esportivas e de lazer de acordo com a Lei LF 10.741/03 Art 23. Necessária
comprovação, mediante apresentação de documento no ato da retirada dos KITS. Para
adquirir o desconto de idoso o atleta deverá solicitar ao organizador do evento seu cupom de
desconto.
4.2. Todas as obrigações, notificações e informações oficiais caso haja adiamento ou
cancelamento da prova, será de inteira responsabilidade do ORGANIZADOR do evento.
5. As inscrições serão encerradas no dia 01 de fevereiro, ou até o limite técnico de inscritos
para o evento.
6. A retirada de kits deverá acontecer em dia e local a ser definido pelos organizadores e
divulgado apenas no site da empresa prestadora de serviço em até 5 dias antes da retirada.
6.1. O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante apresentação do
documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento, RG e Termo de
responsabilidade assinado e preenchido.
6.2. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização especifica para este fim e demais documentos citados no item 6.1 deste
regulamento.
6.3. O congresso técnico será realizado dia e local a ser definido pelos organizadores e
divulgado apenas no site da empresa prestadora de serviço em até 5 dias antes da retirada.
6.4. Não serão repassadas nenhuma informação via telefone ou email, com exceção em
caráter emergencial. Todas as informações do evento se encontrão no site da empresa
prestadora de serviço e/ou nos meios de comunicação do organizador do evento.
7. Os inscritos só poderão escolher os tamanhos das camisetas no ato das inscrições online
até o prazo final de inscrições no dia 01 de fevereiro de 2017. A partir do 02 de fevereiro se
houver vagas disponíveis os inscritos não poderão escolher os tamanhos das camisetas
previamente, ficando a escolha na retirada dos kits de acordo com a quantidade fornecida
para o evento.
7.1. Serão disponibilizados os tamanhos: PP – P – M – G – GG
7.2. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passível
de desclassificação o participante que não cumprir essa determinação. A numeração deverá
ser fixada no peito do atleta sob pena de desclassificação.
7.3. A escolha do nome ou apelido pelo atleta no ato da inscrição ON LINE (14 caracteres) é
de inteira responsabilidade do atleta, ficando proibido o uso de palavras que possam
prejudicar a organização do evento e seus parceiros, bem como os atletas inscritos e público
presente.
7.4. Apenas a categoria SOLO será utilizada nome do atleta na numeração do peito.

7.5. Para a categoria EXPRESSO10 o nome para número de peito deverá ser o nome da
equipe.
7.6. A organização não é obrigada a utilizar o serviço de inclusão do nome no número de peito,
por ser um item não obrigatório diante as normas da CBAt de corridas de rua.
7.7. Não será permitida sob hipótese alguma a substituição de prova e de atletas após o prazo
final das inscrições.
7.8. Haverá duas largadas de acordo com as seguintes categorias:
Solo / Dupla / Trio - Largada 4h
Quarteto / Expresso 8 – Largada 5h
8. A cronometragem deste evento será realizada por cronometragem eletrônica com inserção
manual através da numeração de peito sendo passíveis de desclassificação os participantes
que não cumprirem com o item 7.2 deste regulamento.
8.1. Haverá controle de cronometragem eletrônica na largada e em pontos estratégicos no
percurso da corrida caso seja necessário e contratado pelo organizador do evento.
9. 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 será efetuado na rede pública.
9.1. A empresa organizadora (assessoria) prestadora de serviço não tem responsabilidade
sobre o atendimento médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões
geradas pela participação na corrida. Porém, em cumprimento as normas da CBAt, será
disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a
remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.
9.2. O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a empresa organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
10. Haverá sinalização para a orientação dos participantes com balizadores, cones e staff.
Todos os atletas deverão correr no acostamento da via, e sempre atentos aos cruzamentos.
11. Todo apoio de percurso, hidratação, suplementação e suporte aos atletas é de inteira
responsabilidade do mesmo podendo a inclusão de apenas um carro de apoio pessoal por
inscrição feita, independente do número de participantes. Com exceção na categoria Expresso
10, que poderá incluir dois carros de apoio.
12. A Organização não disponibilizará tenda de guarda-volumes, ficando sob a
responsabilidade dos atletas seus pertences e translado do mesmo.
13. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a
participação neste evento.
14. Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e
completa avaliação médica prévia à participação no evento.

15. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para
alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento dessas regras causará a
desclassificação do atleta e/ou equipe.
16. A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se
responsabiliza por prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros ou
outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
17. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição (Cronometragem) deverá ser
feita, por escrito, até 24 horas após a divulgação oficial no site, que será analisada pela
comissão organizadora do evento.
17.1. A empresa prestadora do serviço de cronometragem não tem nenhuma responsabilidade
sobre a medição do percurso nem a execução do mesmo.
18. 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.
19. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro
tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas
provas.
20. 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.
21. Haverá premiação com Troféus para todos os atletas que terminarem a prova.
22. Haverá premiação com troféus especiais de campeões somente para os destacados nos
quadros abaixo, mediante escolha da categoria no ato da inscrição (ONLINE e PRESENCIAL)
não podendo substituir após o término das inscrições.

CATEGORIA SOLO MASCULINO

CATEGORIA SOLO FEMININO

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

2ª LUGAR: TROFÉU Especial

2ª LUGAR: TROFÉU Especial

3ª LUGAR: TROFÉU Especial

3ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA DUPLA MASCULINA

CATEGORIA DUPLA FEMININA

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA DUPLA MISTA
1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA TRIO MASCULINO

CATEGORIA TRIO FEMININO

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA TRIO MISTO
1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA QUARTETO MASCULINO

CATEGORIA QUARTETO FEMININO

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA QUARTETO MISTO
1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA EXPRESSO 10 MASCULINO

CATEGORIA EXPRESSO 10 FEMININO

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

1ª LUGAR: TROFÉU Especial

CATEGORIA EXPRESSO 10 MISTO
1ª LUGAR: TROFÉU Especial

22.1. Os troféus especiais serão distribuídos de acordo com o número de componentes da
equipe (1 troféu para cada atleta).
22.2. Não haverá premiação nem divulgação por faixa de idade.
23. Os resultados oficiais deste evento estarão disponíveis no site da empresa prestadora do
serviço de cronometragem eletrônica até 24 horas após o evento.
24. A premiação da corrida, em todas as categorias será feita aos atletas que cruzarem a linha
de chegada de forma legal com classificação através do TEMPO BRUTO OFICIAL (Ordem de
Chegada) e sem o descumprimento deste regulamento. Serão enviados os resultados via
SMS, caso o organizador tenha contratado o serviço.
25. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de
terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito
da organização da prova.
26. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada
no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento
e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE
RESPONSABILIDADE que é parte integrante deste regulamento.
27. O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer
acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer
responsabilidade da empresa organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos
públicos.

28. Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei
e no trajeto do percurso o(a) atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime
de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará
impedido de participar de outras corridas organizadas pelo organizador do evento.
29. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora
de forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões. Este regulamento é passível de
alterações de acordo com a organização do evento.

Antônio Rego Assessoria
Telefone: (82) 9 8847-1624 / (82) 9 9997-5675
email: antonio.maratona@hotmail.com
facebook/AntonioRegoAssessoria
www.antonioregoassessoria.com.br

ULTRAMARATONA DO AGRESTE
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, __________________________________________________________________________________
sob identidade, n° _____________________, órgão emissor ________ , CPF n° _____________________,
inscrito(a) na ULTRAMARATONA DO AGRESTE a ser realizada no dia 23 de março de 2019 entre as cidades de
Maceió e Maribondo, Alagoas, declaro que entendo e concordo que entendo e concordo com todo o
regulamento da prova e atesto os itens abaixo:
1. Declaro gozar de boa saúde e estar liberado por meu médico para participar e ter treinado apropriadamente
para a prova, sou maior de 18 anos (ou autorizado pelos representantes legais) e respondo por meus atos;
2. Estou ciente que há riscos de acidentes durante esta competição. Declaro assumir por minha livre e
espontânea vontade todos os riscos envolvidos e suas consequências, caso venha acontecer durante a
competição. Os riscos de acidentes nas atividades envolvidas nesta competição são significativos e envolvem a
possibilidade de acidentes automobilísticos, acidente de locomoção, risco de afogamento, deslocamentos,
luxações, fraturas, queimaduras, mordidas de animais, picadas de insetos, contato com plantas tóxicas. Apesar
de regras específicas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes e estes são por minha
conta e responsabilidade, o risco de sérios danos existe;
3. Em caso de acidente, eu e minha família isentamos os organizadores, seus colaboradores e patrocinadores,
apoios e proprietários dos locais onde se dará à prova, de toda e qualquer responsabilidade legal por quaisquer
danos materiais ou físicos que decorram dos mesmos;
4. Concordo que a organização pode adiar, cancelar ou modificar o evento ou parte dele a qualquer tempo e
por qualquer motivo;
5. No caso de condições climáticas adversas ou por razões de segurança, a organização se reserva o direito de
cancelar e/ou alterar o percurso e/ou etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante o
andamento da prova;
6. Estou ciente que sou responsável por obter todas as informações sobre o evento, que consta no regulamento
da prova;
7. Autorizo por este meio a utilização de qualquer dado, fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens
de minha participação neste evento em qualquer mídia seja impressa ou eletrônica, incluindo a Internet, sem
geração de ônus para a organização, mídia e patrocinadores;
8. Como participante da prova, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja ela municipal estadual ou
federal, bem como as regras da organização do evento, assumindo toda e qualquer consequência de meus atos
no período de duração da prova e naqueles que a antecedem e a sucedem, como reuniões com os organizadores
e/ou outros participantes e que possam se relacionar com atividades da prova; informo abaixo com veracidade,
alguns dados pessoais os quais autorizo serem usados em caso de urgência. Após ter lido este termo de
responsabilidade e tendo compreendido seus termos, entendo que estou desistindo de direitos substanciais
através de minha assinatura, de forma livre e voluntária, sem qualquer coação.

Maceió, 30 de março de 2019
Assinatura
________________________________________________________________________________

CPF: ____________________________________

