A prova acontecerá nos dias 10 e 11 de Novembro de 2018 no Kartódromo Municipal
de Cascavel (próximo ao Lago Municipal na Avenida Rocha Pombo), o evento será
realizado com chuva ou com sol, só podendo ser cancelada em caso de condições de
catástrofe que coloquem em risco a integridade física dos atletas e participantes.
COMPETIÇÃO:
A Ultramaratona 12 Horas de Cascavel será uma corrida pedestre, de única etapa, com
total liberdade de ritmo, tendo duração de 12 HORAS, serão declarados vencedores os
atletas que percorrem a maior quilometragem no prazo definido.
CONDIÇÕES GERAIS
As Provas serão regidas pelo Regulamento, e aprovada pelo corredor ao inscrever-se no
evento.
CONDIÇÃO DE ADMISSÃO DOS PARTICIPANTES:
Será admitido como participante inscrito nas provas, toda pessoa maior de 18 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 da prova de qualquer
responsabilidade, 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.
Não será permitida a participação de Corredores PACE, “atletas ajudando a dar ritmo a
outro atleta”.
LIMITE DE PARTICIPANTES:
Individual 12 horas: 70 participantes Ultramaratonista.
Equipes Sextetos 12 horas: 70 equipes.
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:
Individual:
Liberdade de ritmo / liberdade de paradas para apoio e descanso / não e permitida a
ausência do atleta do recinto da prova (com pena de desclassificação), qualquer motivo
de saída do recinto da prova deverá ser comunicada a organização.

Para o atleta valer do direito de Premiação (troféus) Geral, participação e categorias o
mesmo deverá ultrapassar essa distancia mínima de 42,195 km dentro do tempo
estabelecido.
Equipes:
As equipes serão compostas de 6 atletas (Equipes Masculinas, Equipes Mistas, Equipes
Femininas), será adotado o sistema de revezamento, sendo obrigatório a permanência de
um atleta da equipe na pista durante toda a prova, o intervalo para o revezamento não
pode ser maior do que 2 minutos e o mesmo obrigatoriamente será efetuado em espaço
reservado para esse fim, neste local o atleta que estava correndo deverá entregar ao
outro atleta da equipe a cinta com o chip da equipe. A equipe estará toda identificada
com numeral de peito e pulseira de participação. É extremamente proibida a troca de
integrantes da equipe após o inicio da competição. A forma da divisão do tempo de
prova para cada atleta da equipe é livre e responsabilidade da equipe.
PROGRAMAÇÃO | INSCRIÇÕES
PROGRAMAÇÃO:
Dia 10/11/2018 - Sábado – Das 10h00 as 16h00 entrega de kits da Prova.
Dia 10/11/2018 - Sábado - Congresso técnico das 18:30hs as 19:30hs.
Dia 10/11/2018 20:15 Hs, chamada para os atletas se posicionarem na linha de Larga
Dia 10/11/2018 20:30 Hs Largada
Dia 11/11/2018 08:30 Hs Chegada
Dia 112/11/2018 09:00 Cerimônia de Premiação.
INSCRIÇÕES:
As Inscrições para o Evento são Limitadas e seguem os valores de acordo com os
seguintes lotes:
1º LOTE - PROMOCIONAL - ATÉ 04/09/2018
SOLO: R$ 190,00 + 1KG DE ALIMENTO
EQUIPES: R$ 510,00 + 6KG DE ALIMENTOS
2º LOTE - ATÉ 05/10/2018
SOLO: R$ 250,00 + 1KG DE ALIMENTO
EQUIPES: R$ 570,00 + 6KG DE ALIMENTOS
3º LOTE - ATÉ 05/11/2018
SOLO: R$ 350,00 + 1KG DE ALIMENTO
EQUIPES: R$ 660,00 + 6KG DE ALIMENTOS

*Descontos: Em respeito a lei vigente em estatuto do idoso atletas com 60 anos e acima
terão 50% de desconto conforme as datas estipuladas no artigo 10. Para que o atleta
obtenha o desconto este deverá entrar em contato com a Organização do evento.
*Não haverá inscrições posteriormente.
- Somente o pagamento garante a inscrição do atleta, portanto, após ser atingido o
número máximo de atletas não serão aceitos mais atletas.

- O Valor de toda inscrição depois de confirmada, não será devolvido
em nenhuma hipótese.
RESPONSÁBILIDADE SOCIAL
A Ultramaratona 12 horas de Cascavel apoia o Provopar de Cascavel e desta forma
solicita junto a inscrição 1 kg de alimento não perecível por atleta para que sejam
doados a instituições de caridade de Cascavel.

KIT DO ATLETA
• Camisa poliamida exclusiva do evento
• Certificado de participação digital emitido direto pelo site com as informações da
prova.
• Buffet de frutas diversas, biscoitos doces e salgados, bolos, sorvete e hidratação com:
isotônico, refrigerantes e água durante toda a prova.
• Refeições quente e salgada durante a prova
• Chip eletrônico
• Número de peito
• Alfinetes de segurança

DEMAIS INFORMAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA SOLO:
O atleta receberá 1 número de peito com chip de cronometragem fixado no mesmo que
deverá fixar em local visível de sua vestimenta. O atleta receberá ainda uma pulseira de
identificação que deverá ser mantida no seu punho durante toda a realização do evento
para que o mesmo tenha acesso a todos os setores do evento (Hidratação, alimentação,
pista, etc). O Número e Chip dos Atletas solo são descartáveis e poderão ser levados de
recordação do evento.
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE:

Cada equipe receberá 6 números de peito sendo um para cada atleta o mesmo que
deverá fixar em local visível de sua vestimenta. A equipe receberá também uma Cinta
com o Chip de cronometragem que será passado de atleta para atleta durate o
revezamento. Cada um dos 6 atletas receberão ainda uma pulseira de identificação que
deverá ser mantida no seu punho durante toda a realização do evento para que o mesmo
tenha acesso a todos os setores do evento (Hidratação, alimentação, pista, etc).
A Cinta e o chip eletrônico, deverão ser devolvidos ao término da prova, com pena de
multa de R$ 200.00 caso não devolva.
O não uso do chip, por esquecimento ou em local inadequado por qualquer outro motivo
acarretará na perda de voltas ( Dados da Cronometragem ) que não serão corrigidos.
Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse item sob pena de
desclassificação sumária.
PATROCÍNIO INDIVIDUAL:
Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá utilizar
outro espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (calção, bonés,
camiseta, outros).
Não será permitido a atletas inscritos correr “sem camisa” e sem o número fixado em
local visível, o não cumprimento, acarretará em um 1º advertência, 2º advertência, 3º
advertência desclassificação sumária.
ORDEM DE LARGADA:
A largada se dará em grupo total de participantes, sem preferências de idade, sexo ou
categoria.
Na largada no pelotão da frente estarão os Atletas solo e logo atrás o primeiro atleta a
competir de cada equipe.
Percurso: Pista do Kartódromo de Cascavel - Parcial
Cada volta completa tem 650m.
PREMIAÇÃO GERAL E CATEGORIAS:
PREMIAÇÃO SOLO
Não haverá premiação em dinheiro, será premiado com troféu os 5 PRIMEIROS (M e
F) NO GERAL, e todos os demais participantes que percorrerem uma distância maior
que 42.195 km receberão também Troféu ( Além de serem premiados no pódio e serem
chamados em sua categoria respectiva os 3 primeiros colocados).
Masculino: 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69
/ 70+

Feminino: 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 /
70+
PREMIAÇÃO EQUIPES
Não haverá premiação em dinheiro, serão premiadas as 5 melhores equipes Masculinas,
Mistas e Femininas. Cada equipe receberá 6 Troféus.
MEDALHAS
TODOS OS ATLETAS RECEBERÃO MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO DO
EVENTO.

PREMIAÇÃO DE RECORDE
Será concedia uma premiação especial ao atleta que superar a marca de km´s (voltas)
com relação à prova do ano anterior:
Recorde de 2017:
ITACIR MOCHNACZ – 179 Voltas – 116,3 km
CIRENE HERMOGENES DA SILVA – 166 Voltas – 107,9 Km

Essa premiação é destinada apenas a Categoria Solo.

DEMAIS INFORMAÇÕES
POSTO DE CONTROLE:
O posto de controle de tempo estará localizado junto à passagem pelo tapete
identificador do chip eletrônico.
O atleta ao se ausentar do percurso por qualquer que seja o motivo, deverá informar aos
fiscais sua saída e sua posterior entrada.
ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA:
A organização da prova disponibilizará aos corredores: frutas variadas, água, picolés,
coca cola e Macarrão quente durante as 12 horas de prova e por mais 30 minutos após o
encerramento da competição.
Biscoitos doces e salgados, Frutas, Picolés Água Normal e Gelada, coca cola – 12 horas
de prova e até às 09h30 do dia 12/11/17.
Macarrão – será servido por volta da 01:00h da manhã.

- Atenção: A alimentação, hidratação e suplementação são restrita aos atletas não
podendo ser utilizada pelo suporte, por favor, atleta comunique este item ao seu suporte.

ASSISTÊNCIA MÉDICA E FISIOTERAPIA:
A organização da prova disponibilizará aos participantes da prova uma equipe médica
de pronto atendimento durante as 12 horas da prova 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.
Em caso de Remoção médica, a equipe de socorro encaminhará o atleta ao sistema
público de saúde, de acordo com a Regulação do Samu. Caso o atleta possua plano de
saúde esse poderá repassar essa informação aos atendentes para que a mesma seja
informada a regulação e verificar a possibilidade de atendimento através do seu plano.
A organização não se responsabiliza por nenhuma despesa Médico – Hospitalar, bem
como com eventuais despesas pós-atendimento (medicamentos, etc). O Atleta ao assinar
o termo de Responsabilidade concorda com esses termos.
ABANDONO:
Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova seu
número de identificação por chip eletrônico:
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
mais retornar a prova.
O resultado final do atleta que abandonar a prova, voluntariamente ou por razões
médicas, será a quilometragem válida até o momento de sua saída da prova.
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 da ficha de inscrição que isentará
de responsabilidades a organização da prova.
Todo participante deve saber que participa por sua própria responsabilidade, e que a
organização da prova não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de
desfalecimento físico ou de acidente pessoal, de qualquer natureza.
Será obrigatória a apresentação de uma declaração médica ou atestado.

CONDIÇÕES E DEPENDÊNCIAS DO EVENTO:
Os atletas do individual 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.
Haverá alimentação, hidratação e banheiros químicos compatível com a estrutura local.
A área de alimentação e hidratação será de uso exclusivo dos atletas, técnicos, suporte
deverão estar identificados com uma pulseira.
DIREITOS DE IMAGEM:
A RODRIGO CIRILO EVENTOS terá o direito exclusivo de uso das imagens da 2ª
Ultramaratona 12Horas de Cascavel.
Os participantes consentem ao inscrever-se que, a Rodrigo Cirilo Eventos 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.
CRONOMETRAGEM:
A cronometragem será eletrônica ( Chip Descartável para a prova solo e Retornável
para prova de equipes, a cada 1 Horas teremos uma parcial que será fixada em local
próximo a acampamento dos atletas, o atleta ao cruzar o tapete de cronometragem não
deverá retornar em hipótese alguma, caso isso aconteça o atleta poderá ser penalizado
com desclassificação.
REGRAS DE ARBITRAGEM:
Cronometragem Chip Eletrônico:
A cronometragem (Tomada de Tempo/km por distância, voltas ou por tempo) é
Realizada por equipamento e Chip eletrônico alta precisão que fará a coleta de dados
através de tapetes posicionados na linha de larga e chegada, somente o registro do chip
tem validade para a organização, não será aceita em hipótese alguma 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 (Arbitro - Ouvidor) receberá as devidas reclamações e
resolverá as pendências uma a uma, junto a mesa de cronometragem, a decisão do

Arbitro / Ouvidor é SOBERANA E INCONTESTÁVEL e será acatada pela
organização.
Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse artigo sob pena de
desclassificação sumária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO,
incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
DIREÇÃO:
Diretor da Prova Rodrigo dos dos Santos. 45 - 99993-5098
Sandra Milbradt dos Santos – 45- 98408- 4928

