
 

 

Regulamento Oficial 3º Desafio da Mantiqueira – 21/07/2019 – Vargem Grande do Sul - SP 

 

Organização  

1.1 Diretor de Prova: Angel Carril e Andre Taú 

2.1 Valor da inscrição: 

Solo – R$ 120,00 

Dupla – R$ 120,00 cada atleta, totalizando R$ 240,00 a dupla 

Quarteto – R$ 75,00 cada, totalizando R$ 300,00 o quarteto 

Cicloturismo MTB – R$ 55,00 

 

3. Definição 

3.1 o 3º Desafio da Mantiqueira é uma Corrida Solo, Maratona de Revezamento e Ciclotrurismo no Municípios de Vargem Grande do Sul. 

A prova consiste em um percurso de aproximadamente 42 Quilómetros e poderá ser percorrido Solo, Duplas para corridas a pé. 

Todos os atletas inscritos tem direito ao kit atleta, sendo eles tanto para a corrida a pé e cicloturismo. 

O kit Atleta é composto por camiseta alusiva do evento em 100% poliamida, medalha de participação ao concluir o trajeto, água e frutas. 

O Atleta tem que ser autosuficiente na questão de alimentação e hidratação, somente nos pontos de apoio a organização disponibilizará água e frutas 

para o atleta repor suas garrafas ou camel back. 

Para atletas solo 42k é obrigatório utilização de camelback 

Para atletas dupla ou quarteto é obrigatório levar garrafa para reabastecimento. 

Não será utilizado copo descartável de água, saquinho e nem nada que gere resíduo que possa ser jogado na natureza. 

Local da Largada e Chegada: 1º Estação da Via Crucis - BR-267, Vargem Grande do Sul - SP, 13880-000 – Estrada Vargem Grande do Sul 

á São Sebastião da Grama, antes do trevo que vai para Poços de Caldas para quem vem de São João da Boa Vista ou Casa Branca, para 

quem vem de São Sebastião da Grama ou Poços de Caldas fazer o segundo retorno a esquerda e vai dar em frente ao estacionamento da 

Via Crucis. 

Pode colocar no WAZE ou no GOOGLE Maps – Via Crucis Vargem Grande do Sul 

Google Maps: VIA CRUCIS VARGEM GRANDE DO SUL - BR-267, Vargem Grande do Sul - SP, 13880-000 - 

https://maps.app.goo.gl/ak8Qroy2Htkazx5k7 

WAZE: https://waze.com/ul?a=share_drive&locale=pt_BR&sd=UtsyfSB1hB0EX&env=row 

Largada solo, dupla e cicloturismo as 7h. 

Atletas do revezamento deve estar no local as 6h30 para ir até o ponto do revezamento de ônibus. 

4. Percurso 

4.1 Com aproximadamente 42 Quilómetros, composto por asfalto e trilha todo sinalizado, boa parte com setas do caminho da fé, onde os atletas devem 

passar por postos de controle (PC's) comprovando sua passagem pelo local estipulado pela organização. Ao longo do percurso fiscais de prova 

auxiliarão na sinalização, hidratação e/ou outras situações que possam ocorrer. É de responsabilidade do atleta se manter no percurso correto e em 

caso de erro, deverá retornar ao local do erro e refazer o percurso correto.  



 

 

5 – Regras gerais para a corrida a pé: 

As equipes poderão ser compostas por:  

5.1 Solo – 42k aproximadamente 

5.2 Dupla Masculina – 21,5k cada atleta aproximadamente 

5.3 Dupla Feminina – 21,5k cada atleta aproximadamente 

5.4 Dupla Mista – 21,5k cada atleta aproximadamente 

5.5 Quarteto – Masculino – Feminino e Misto 

6. Inscrições 

6.1 As inscrições na prova deverão ser feitas pelo Coordenador da equipe. Caberá ao Coordenador: Preencher corretamente a Ficha de Inscrição com 

todos os dados solicitados, apresentar documentos (podem ser cópias) com fotos de todos os inscritos para retirada dos Kits Atleta e apresentar os 

Termos de Responsabilidades assinados por todos os integrantes da equipe no ato da retirada dos Kits Atleta. 

6.2 Deverão ser efetuadas através da Internet no site www.corridaderuasuperacao.com.br que está Online 24 horas ou em local pré-determinado pela 

Organização.  

6.3 Em caso de desistência ou não comparecimento, a organização não restituirá o valor pago pelas inscrições. 

6.4 Uma vez feita as inscrições não serão aceitas alterações 

6.5 A Organização poderá interromper as inscrições a qualquer momento por necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.  

6.6 O descumprimento de alguns dos itens acima desclassifica a equipe, e não concorrerá a premiação.  

7. Revezamento 

7.1 Ao chegar aos pontos de apoio as trocas ocorrerão somente dentro do local estipulado pela organização. O descumprimento deste item acarretará 

na desclassificação da equipe.  

7.2 O revezamento se caracterizará pela troca do atleta 

7.3 É de responsabilidade das equipes o controle dos revezamentos.  

8. Premiação: Premiação corrida a pé: 

Premiação Solo Masculina 18 a 29 anos 

1º lugar Solo – Troféu 

2º Lugar Solo – Troféu 

3º Lugar Solo – Troféu 

Premiação Solo Masculina 30 a 39 anos 

1º lugar Solo – Troféu 

2º Lugar Solo – Troféu 

3º Lugar Solo – Troféu 

Premiação Solo Masculina 40 a 49 anos 

1º lugar Solo – Troféu 

2º Lugar Solo – Troféu 

3º Lugar Solo – Troféu 



 

 

Premiação Solo Masculina 50 a 59 anos 

1º lugar Solo – Troféu 

2º Lugar Solo – Troféu 

3º Lugar Solo – Troféu 

Premiação Solo Masculina 60 a 99 anos 

1º lugar Solo – Troféu 

2º Lugar Solo – Troféu 

3º Lugar Solo – Troféu 

Premiação Solo Feminina Geral 

1º lugar Solo – Troféu 

2º Lugar Solo – Troféu 

3º Lugar Solo – Troféu 

4º Lugar Solo – Troféu 

5º Lugar Solo – Troféu 

Premiação Dupla Masculina 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Troféu 

3º Lugar – Troféu 

Premiação Dupla Feminina 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Troféu 

3º Lugar – Troféu 

Premiação Dupla Mista 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Troféu 

3º Lugar – Troféu 

Premiação Quarteto Masculino 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Troféu 

3º Lugar – Troféu 

Premiação Quarteto Feminino 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Troféu 

3º Lugar – Troféu 

 



 

 

Premiação Quarteto Misto 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Troféu 

3º Lugar – Troféu 

 

8.1 Proibido subir no pódio com o torso desnudo. 

8.2 Os demais atletas que concluírem o percurso receberão Medalha de participação. 

8.3 Atletas desclassificados, mesmo que concluam a prova, não receberão medalhas e nem participarão de sorteios de brindes, se houverem.  

8.4 O atleta que não retirar sua premiação no momento da mesma, perderá o direito de adquirir a mesma. 

9. Desclassificação da equipe 

9.1 Desrespeitar algum integrante da Organização, Equipe Médica, demais atletas e/ou presentes no evento 

9.2 Apresentar atitude antidesportiva.  

9.3 Deixar de passar em todos os postos de controle (Pc's). Utilizar-se de outro percurso que não seja o estipulado pela organização.  

9.4 Efetuar o revezamento fora do local estipulado pela Organização. 

9.5 Sair dos Postos de Hidratação carregando consigo copos de água ou outro item que gere resíduo não orgânico. 

9.6 Jogar lixo no percurso. 

9.7 Ingestão de bebidas alcoólicas e/ou qualquer outro tipo de drogas antes e/ou durante o percurso.  

9.8 Não realizar a pé, a totalidade do percurso estipulado pela Organização. 

9.9 Não utilização do número de identificação fornecido pela Organização durante todo o percurso ou alterações no mesmo, como recortes e colocação 

de adesivos/outras marcas. 

9.10 Retirar do percurso sinalizações feitas pela Organização e/ou equipamentos de segurança. 

9.11 Não prestar socorro a outro atleta no percurso ou não comunicar tal fato à Organização.  

9.12 Desacatar as decisões do Diretor de Prova, demais Organizadores e/ou equipe de Primeiros Socorros. 

9.13 Não cumprir outras determinações deste Regulamento ou determinações que possam vir a ser comunicadas verbalmente e/ou on line pelo Diretor 

de Prova e/ou representante legal da Organização.  

9.14 A equipe de apoio não pode acompanhar o atleta para fornecer alimentação e hidratação e em momento algum o atleta pode se beneficiar do 

veículo para percorrer qualquer trecho da corrida, se isso for constatado por algum fiscal ou atleta, a organização pode desclassificar o atleta sem 

possibilidade de recurso, somente no km 10 e 21 que será possível apoio ao atleta, durante o percurso não é permitido o trânsito de veículos de apoio. 

10. Observações Gerais 

10.1 A idade mínima para participação na prova é de 18 anos completos no dia da prova.  

10.2 Na ausência de algum atleta a equipe poderá fazer a troca do membro sendo que a equipe ainda continue na categoria inscrita inicialmente. Ou 

seja, sai um homem entra um homem, sai uma mulher entra uma mulher. 

10.3 O Coordenador da equipe será o responsável perante a Organização em todos os procedimentos e obrigações referentes a prova e/ou regulamento 

oficial do evento. 

10.4 O Atleta tem que ser autossuficiente na questão de alimentação e hidratação, somente nos pontos de apoios a organização disponibilizará água e 



 

 

frutas para o atleta repor suas garrafas ou camel back, não utilizaremos copos de água para a modalidade de corrida a pé para evitar a degradação da 

natureza com os copos descartáveis ao longo do percurso. 

10.5 Faremos cronometragem informatizada via numeral onde ao final teremos seu tempo computado pelo sistema. 

10.6 Não haverá inscrição no dia da prova, e o encerramento das inscrições se dará com pelo menos uma 7 dias de antecedência a prova, isso dá 

tempo para a organização se programar na questão da quantidade de atletas e pagamento da apólice de seguro de vida. 

10.7 O Atleta deve respeitar as regras de transito brasileiro, andando sempre na mão correta, as estradas não estarão fechadas para circulação de 

veículos, portanto todo cuidado é pouco. 

11. Termo de isenção de responsabilidades  

11.1 Os participantes do 3º Desafio da Mantiqueira 42k declaram-se inscritos por livre e espontânea vontade e estarem com seguro de vida e de saúde 

atualizado, isentando os organizadores, patrocinadores, apoiadores e local sede deste evento de qualquer responsabilidade por eventuais danos físicos 

ou morais, que porventura venham a sofrer antes, durante ou depois das atividades.  

11.2 Os participantes declaram-se cientes e de acordo com as cláusulas deste regulamento, e concedem suas imagens e dados pessoais para uso 

exclusivo do Desafio da Mantiqueira 42k ou para quem esta disponibilizar, para fins de promoção, pesquisa e comunicação do evento. 

12. Recursos / Protestos  

12.1 Cabe somente aos atletas inscritos o direito de recurso à direção de prova, toda vez que se sentirem prejudicados por qualquer motivo. 

12.2 Serão aceitos desde que interpostos ao Diretor de Prova por escrito até 30 minutos após a chegada do último atleta. Deve ser escrito e não 

verbal. Ter a assinatura do atleta responsável 

12.3 Os recursos serão julgados pelo Diretor de Prova, ou em conjunto com uma comissão, se o Diretor de Prova assim decidir.  

12.4 Enquanto os recursos não forem todos julgados, não serão entregues os prêmios e nem oficializado o resultado. 

12.5 Em hipótese alguma serão aceitos recursos após a divulgação oficial do resultado. 

13. Casos Omissos 

13.1 Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor de Prova ou por uma comissão formada pelo mesmo. 

Não Haverá dupla premiação, o atleta que premiar na geral não entra nas categorias. 

A organização disponibilizará ambulâncias em pontos estratégicos para um eventual incidente e encaminhara o atleta ao hospital publico mais próximo. 

Todos os atletas que concluírem a prova receberão uma medalha personalizada de participação. 

Todos os atletas inscritos terão direito a camiseta alusiva ao evento, a ser retirada junto o seu placa de identificação para anexar a sua bicicleta. 

Não haverá inscrição no dia da prova, e o encerramento das inscrições se dará com pelo menos uma semana de antecedência a prova, isso dá tempo 

para a organização se programar na questão da quantidade de atletas e pagamento da apólice de seguro de vida. 

15. Regras gerais para o cicloturismo 

Teremos também o Cicloturismo após a largada da corrida a pé, por se tratar de um passeio o ciclista tem a obrigação de fazer a manutenção correta e 

periódica na bicicleta para evitar contra tempos durante o percurso, o uso do capacete e luvas é obrigatório a todos os ciclistas, por se tratar de um 

passeio o ciclista pode percorrer com tranquilidade o percurso sem se preocupar com seu tempo. 

16. Regras gerais do evento 

Teremos ao longo do percurso 1 PC, no quilometro 21, onde teremos água e frutas para os participantes previamente inscritos Teremos nos PCs um 

apoio onde o ciclista ou corredor que não estiver mais conseguindo concluir o percurso pode colocar sua bicicleta ir até o final do percurso já estipulado 



 

 

com esse ônibus. 

O atleta deve respeitar as regras de transito brasileiro, andando sempre na mão correta, as estradas não estarão fechadas para circulação de veículos, 

portanto todo cuidado é pouco. 

O carro de apoio particular não pode fazer o trajeto, apenas no km 10 e 21 que ele tem acesso ao local de passagem dos atletas.  

Retirada de kit pode ser feita no dia 20/07/2019 das 10h as 17h na Loja Place Rua Rio de Janeiro. 57 – Poços de Caldas - MG (qualquer 

duvida entre em contato) 

No ato da inscrição cada participante deverá concordar com o termo de responsabilidade de participação no 3º Desafio da Mantiqueira e ler este 

regulamento, não podendo alegar desconhecimento das regras da prova; 

Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos e a organização pode posteriormente utilizar esses dados para 

enviar e-mail com informações sobre a corrida superação e de algum patrocinador, aceita integralmente este Regulamento, e assume todas e quaisquer 

despesas relativas à sua participação no evento, tais como transporte, hospedagem e alimentação; 

A inscrição será confirmada somente após a efetivação do pagamento 

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituições de atletas. O participante que seu número de peito a outra pessoa será 

responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer, e, se descobertos, serão ambos desclassificados; 

A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial dos atletas e a remoção, quando for o caso, para hospital da REDE 

PÚBLICA; 

O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção, transferência, hospital, médicos 

etc.), eximindo a organização de quaisquer responsabilidades, e assumirá integralmente as consequências desta decisão; 

À organização reserva-se o direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer atleta que não estiver em condições de saúde adequadas à prática 

esportiva; 

O atleta cede à organização todos os direitos de utilização de imagem, inclusive as de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a 

ser auferida com direitos à televisão ou qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia, em qualquer 

tempo; 

O atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, pular a grade no momento da largada, praticar irregularidades ou adotar atitudes 

antiesportivas será passível de desclassificação; 

Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final. 

Poderá a comissão organizadora indicar os locais para montagem de tendas de assessorias, treinadores ou equipe de acordo com a disponibilidade de 

espaço na área do evento, desde que não interfira no bom andamento da prova. 

Idosos têm direito a 50% de desconto em atividades culturais, esportivas e de lazer, além da garantia de acesso preferencial. 

TODOS OS ATLETAS INSCRITOS ESTARÃO COBERTOS POR UM SEGURO CONTRATADO PELA ORGANIZAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS INCIDENTES DURANTE A PROVA, 

NÃO ABRANGE AO DESLOCAMENTO DO ATLETA ATÉ O EVENTO E TEM COBERTURA APENAS DURANTE A CORRIDA, POR TANTO AS INSCRIÇÕES SE ENCERRAM COM 

PELO MENOS UMA SEMANA DE ANTECEDÊNCIA PARA QUE A ORGANIZAÇÃO POSSA PASSAR OS DADOS DOS ATLETAS PARA A SEGURADORA E A ORGANIZAÇÃO TENHA 

TEMPO HABIL PARA O PAGAMENTO DA APÓLICE. 

Informações: contato@corridaderuasuperacao.com.brAngel Whatsapp Claro (19)99243-2570  - Whatsapp  Vivo (19)97135-5715 Vivo Fixo (19)3641-4594 Andre 

Whatsapp  Claro (19)99242-1809 

 

mailto:corridasuperacao@hotmail.com

