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REGULAMENTO ADVENTURE SHEETS TABLES 2020 
1. A prova  

1.1. O ADVENTURE SHEETS TABLES é uma competição de 

corrida a pé na natureza com um percurso demarcado, disputada de 

forma individual, em que o objetivo é concluir o(s) trajeto(s) no 

menor tempo possível. A prova acontecerá no dia 28 de Junho de 

2020, em Carolina-Ma, no complexo turistico pedra caida, Brasil. O 

Desafio ADVENTURE SHEETS TABLES será o primeiro evento  

Trail Running organizado por a empresa TOP CHIP 

1.2. A prova será disputada em três percursos:  

• 10Km – masculino e feminino – aproximadamente 10 km; 

• 16Km – masculino e feminino – aproximadamente 16 km;  

• 21Km – masculino e feminino – aproximadamente 21 km;  

Os percursos podem sofrer uma variação de até 10% pra mais ou 

pra menos.  



1.3. As inscrições do ADVENTURE SHEETS TABLES serão 

realizadas única e exclusivamente pelo site.br http://topchip.com.br, 

de forma “online”er. 

1.4. O período de inscrição é de 01 de Fevereiro a 30 de Maio de 

2020, ou até as vagas se esgotarem, sobre este último, sem obrigar a 

organizadora a qualquer comunicação prévia.  

1.5.Os valores e prazos de inscrição são:  

10km  

• 1º lote – 01/02 a 30/05: R$ 160,00 

16km  

• 1º lote – 01/02 a 30/05: R$ 160,00 

21km  

• 1º lote – 01/02 a 30/05: R$ 160,00 

Atletas com idade igual ou superior a 60 anos, completos até 31 de 

dezembro de 2019, terão 50% de desconto em sua inscrição. O valor 

deste desconto será o equivalente a 50% do valor do 1o lote. Para 

ter este benefício, o atleta deverá enviar um e-mail com a cópia do 

seu RG para darci.baiano@gmail.com. O desconto será aplicado 

conforme o lote e valor do segmento desejado.  

1.5. Para inscrições em grupos o líder do grupo deve enviar um e-

mail para darci.baiano@gmail.com para maiores informações.  

1.6. As inscrições estão limitadas ao número máximo de 1000 

atletas que poderão estar distribuídos aleatoriamente nos segmentos 

e respeitando o limite máximo de vagas. Quando este número for 

atingido, as inscrições serão encerradas, sem obrigação de aviso 

prévio por parte da ORGANIZAÇÃO;  
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1.7. Não será realizada inscrição no dia da prova sob nenhuma 

hipótese.  

1.8. Ao se inscrever no o participante o fa ADVENTURE SHEETS 

TABLES  de forma pessoal e intransferível, não podendo haver 

transferência dessa inscrição para outro participante, em qualquer 

situação. Caso haja desistência, o atleta tem até 20 (vinte) dias antes 

da realização da prova para solicitar o cancelamento e reembolso de 

50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição. O valor do 

reembolso será pago em até 45 (quarenta e cinco) dias após a data 

de realização do evento.  

1.9. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou 

prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, 

em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões 

estruturais, sem aviso prévio;  

1.10. O participante que ceder seu número de peito (ato proibido) 

para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do evento 

formalmente por escrito (dentro do prazo estabelecido), será 

responsável por qualquer acidente ou dano que venha sofrer, 

isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 

públicos envolvidos no evento;  

1.11. A data limite para solicitar, troca de percursos, trocas ou 

substituições entre atletas, alterar dados gerais na inscrição ou 

qualquer outro tipo de solicitação que envolva os dados cadastrais 

ou de inscrição do atleta, será 20/05/2020.  

1.12. A idade mínima para participação no Desafio EcoTrail é de 16 

anos, completos até 01 de janeiro do ano em que a competição é 

realizada. Atletas com menos de 16 anos e que portarem carta de 

autorização dos responsáveis legais, terão pedido de inscrição 

analisados pelo diretor da prova.  

1.13. O Desafio  ADVENTURE SHEETS TABLES será realizado 

sob qualquer condição metereológica.  



1.14. Os organizadores do ADVENTURE SHEETS TABLES 

podem, a qualquer momento, cancelar a prova, mesmo que esta já 

esteja sendo realizada, se considerarem que haja risco de segurança 

ou por qualquer outro motivo que considerado adequado.  

1.15. Caso a prova seja cancelada antes da data de sua realização, 

uma nova data será remarcada e todos os atletas já inscritos estarão 

automaticamente inscritos para o novo período.  

1.16. Em caso de desistência para correr a prova, decorrente do 

cancelamento da data inicial, o atleta não terá seu dinheiro 

reembolsado.  

1.17. A prova terá a duração máxima de 4:00 h e o atleta que em 

qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, será 

convidado a se retirar da prova.  

2. Regras  

2.1. Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro da prova 

estipulado e demarcado pela organização. Atletas que tentarem 

encurtar caminhos ou que forem flagrados em trechos que não 

fazem parte do percurso, independente deste encurtar ou não o 

caminho, estão automaticamente desclassificados.  

2.2. Cada atleta receberá um número de peito e chip que será sua 

identificação.  

2.3. Sem o número de peito e chip o atleta, mesmo que inscrito, não 

poderá se posicionar no pórtico de largada e estará automaticamente 

desclassificado da prova.  

2.4. Os números de peito deverão ser fixados com as presilhas 

entregues no kit na altura do estômago, possibilitando a visibilidade 

dos números pelos fiscais da prova.  

2.5. Os atletas são responsáveis por manter os números visíveis na 

parte frontal da camisa durante toda a prova.  



2.6. Não é permitido fazer qualquer tipo de alteração ou 

personalização nos números de peito.  

2.7. Os atletas não poderão receber ajuda externa durante a 

competição. Caracteriza-se ajuda externa qualquer pessoa que não 

esteja inscrita na prova ou que não faça parte da organização da 

corrida.  

2.8. Só constarão na lista final de classificação, os atletas que 

tiveram percorrido todo o trajeto da prova dentro do tempo limite de 

prova (4:00h).  

2.9. Após o tempo limite de prova, o atleta estará automaticamente 

desclassificado, mas ainda assim deve se dirigir para a chegada, 

para que os fiscais de prova possam registrar sua passagem e se 

certificar de que não há competidores no trajeto da competição 

necessitando de apoio ou ajuda.  

3. Largada e Chegada  

3.1. A largada e a chegada da competição acontecem no potal do 

complexo turistico pedra caida.  

3.2. A largada acontecerá conforme abaixo:  

• PERCURSO 21KM 6:00 H.   

• PERCURSO 16KM 6:10 H.  

• PERCURSO 10KM 6:20 H. 

3.3. A partir de 5h30m os atletas poderão se posicionar atrás do 

pórtico de largada. Todos os atletas deverão entrar por trás do 

pórtico e nunca por cima das grades, ou pela frente dos demais 

atletas. Essa atitude de desrespeito à fila de acesso não será 

permitida pela organização e os atletas que se posicionarem à frente 

dos demais furando a fila, serão convidados a se posicionarem ao 

final da fila.  

 

 

 



4. Cronograma  

27/06  

• 09:00 às 19:00 – Retirada de kit (comlexo turistico pedra caida).  

• 19:30 – Congresso técnico (complexo turistico pedra caida).  

28/06 

 

• 05:30 – Concentração para a largada.  

• 09:00 – Premiação. 

• 10:00 – Evento na piscina 

• 13:00 – Encerramento do evento. 

5. Kit atleta  

Será composto por:  

• Sacola simples.  

• Brindes de patrocinadores 

• Número de peito.  

• Chip 

• Seguro atleta.  

• Camisa em smart dry  

5.1. Não haverá entrega de kit para os atletas inscritos, que não 

compareçam nos dias, locais e horários determinados para a retirada 

ou que não autorize a retirada por terceiros, através de termo de 

autorização. A retirada por terceiros precisa ocorrer conforme dias, 

locais e horários determinados para a entrega do kit.  

5.2. Para as inscrições com o desconto do idoso, somente o idoso 

poderá retirar o kit. Não será permitida a retirada do kit por 

terceiros.  

6. Sinalização  

6.1 Os percursos terão trajetos demarcados e o atleta é responsável 

por prestar atenção e seguir a sinalização corretamente. A 

responsabilidade de seguir o trajeto oficial da prova é dos 



competidores. Prestem muita atenção, pois se trata de um percurso 

na natureza e uma distração pode fazer com que não perceba uma 

marcação.  

6.2 Para a marcação serão usadas placas com setas/flechas que 

indicarão o caminho a seguir, além de fitas zebradas (conforme 

segmentos) e cal.  

7. Segurança  

7.1. A prova contará com suporte de ambulância, que permanecerá 

no local de largada/chegada durante toda a competição. Seu 

deslocamento só acontecerá em caso de necessidade de atendimento 

ou resgate de atletas para encaminhamento para o hospital. Haverá 

equipe de resgatistas que ficará em local estratégico para socorro 

nas trilhas.  

7.2. Os atletas devem estar em dia com seus exames e só devem 

participar do evento se estiverem 100% em condição física e 

psicológica para se submeter a esforço físico intenso. Os atletas são 

responsáveis por supervisionar as condições de saúde durante toda a 

prova. Qualquer mal súbito deve ser imediatamente comunicado à 

organização, para que o atendimento seja providenciado.  

7.3. É proibida a entrada nas trilhas de espectador que esteja usando 

qualquer tipo de veículo, a motor ou não. A prova acontece em uma 

região com single track e trechos estreitos, de difícil acesso. O uso 

das trilhas por pessoas que não estejam competindo ou que não 

façam parte da organização coloca em risco a segurança dos 

participantes.  

7.4. Somente a organização da prova está autorizada a circular pelo 

percurso da prova usando carros, motos, bicicletas ou quadriciclos. 

O staff da prova que estiver usando veículo a motor estará 

devidamente identificado, assim como os veículos terão 

identificação da prova.  



7.5. Qualquer pessoa, mesmo que se deslocando a pé nas trilhas, 

deve respeitar as orientações da organização da prova para garantir 

a segurança dos competidores.  

7.6 Todos os atletas devem respeitar as leis de trânsito e sempre 

trafegar na sua mão.  

5.7. Todos os atletas estarão cobertos por um seguro de reembolso 

para despesas médicas (R$3.000,000 – três mil reais) e morte 

(R$30.000,00 – trinta mil reais).  

8. Pontos de Reabastecimento (PR)  

8.1. os pontos exata de cada hidratacao serão divulgadas até o dia 

01 de Junho de 2020 no site www.topchip.com.br ou em nossas 

redes sociais.  

8.2. Haverá postos de HIDRATAÇÃO, durante o circuito e na 

chegada.  

9. Comportamento dos participantes  

9.1. Os atletas deverão manter o espírito esportivo em todas as 

circunstâncias e deixar passar os corredores mais rápidos sem tentar 

obstruir a passagem deles, independente da categoria dos atletas.  

9.2. É proibido xingar ou agredir outro competidor, por qualquer 

que sejaa situação.  

9.3. Os corredores devem respeitar o meio ambiente e se 

comprometem a não poluir o local do percurso. É proibido qualquer 

tipo de descarte no trajeto da prova. Os descartes de lixos devem ser 

feitos somente nos pontos de reabastecimento, em local indicado 

pela organização, ou na chegada da prova.  
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10. PREMIAÇÃO 

 

21km Geral 

1º colocado MASC. e FEM. 21Km – R$ 1.000,00+TROFÉU 

2º colocado MASC. e FEM. 21km  – R$   800,00+TROFÉU 

3º colocado MASC. e FEM.21km  – R$    600,00+TROFÉU 

4º colocado MASC. e FEM.21km  – R$    400,00 +TROFÉU 

5º colocado MASC. e FEM.21km  – R$    200,00  +TROFÉU 

16km Geral 

1º colocado MASC. e FEM. 16Km – R$ 800,00+troféu 

2º colocado MASC. e FEM. 16km  – R$ 600,00+troféu 

3º colocado MASC. e FEM.16km  – R$  500,00+troféu 

4º colocado MASC. e FEM.16km  – R$ 300,00+Troféu 

5º colocado MASC. e FEM.16km  – R$ 200,00+Troféu 

10km Geral 

1º colocado MASC. e FEM. 10Km – R$ 600,00+troféu 

2º colocado MASC. e FEM. 10km  – R$ 500,00+troféu 

3º colocado MASC. e FEM.10km  – R$ 400,00+troféu 

4º colocado MASC. e FEM.10km  – R$ 300,00+troféu 

5º colocado MASC. e FEM.10km  – R$ 200,00+troféu 

10km Crossfiteiro 

1º colocado MASC. e FEM. 10Km – troféu 

2º colocado MASC. e FEM. 10km  – Medalha 

3º colocado MASC. e FEM.10km  – Medalha 

16km Crossfiteiro 

1º colocado MASC. e FEM. 16Km – troféu 

2º colocado MASC. e FEM. 16km  – Medalha 

3º colocado MASC. e FEM.16km  – Medalha 

21km Crossfiteiro 

1º colocado MASC. e FEM. 21Km – troféu 

2º colocado MASC. e FEM. 21km  – Medalha 

3º colocado MASC. e FEM. 21km  – Medalha 

 

 



 

PREMIAÇÃO POR CATEGORIA 

PREMIAÇÃO NAS CATEGORIAS – 10K,16K,21K – TEMPO BRUTO 

CATEGORIAS – TROFÉU PARA 1ª,  MEDALHA PARA 2ª E 3ª   
GERAL / MASCULINO GERAL / FEMININO 

MASCULINO - 16 A 29 – 1º,2º,3º 
MASCULINO - 30 A 39 - 1º,2º,3º 
MASCULINO - 40 A 49 - 1º,2º,3º 
MASCULINO - 50 A 59 - 1º,2º,3º 
MASCULINO - 60 ACIMA - 1º,2º,3º 

FEMININO - 16 A 29 – 1ª,2ª,3ª 
FEMININO – 30 A 39 – 1ª,2ª,3ª 
FEMININO – 40 A 49 – 1ª,2ª,3ª 
FEMININO - 50 A 59 – 1ª,2ª,3ª 
FEMININO - 60 ACIMA – 1ª,2ª,3ª 

 

 

 

10.0. O pódio de cada percurso será composto pelos cinco primeiros 

atletas de cada segmento, que cruzarem a linha de chegada tendo 

feito o percurso em sua totalidade, os quais receberão troféus e 

premiaçao em dinheiro.  

10.1.É obrigatório o comparecimento dos atletas ao pódio para 

receber a premiação. Os atletas que não estiverem presentes no 

pódio no momento da premiação, não terão direito aos prêmios 

posteriormente.  

 

11. Protestos  

11.1. Quaisquer protesto sobre a prova que envolva atletas ou não 

deve ser entregue por escrito ao comitê técnico da prova, no local de 

largada/chegada.  

11.2. Os protestos podem ser entregues até 30 minutos após o 

competidor (reclamante) ter cruzado a linha de chegada.  

 



 

12. Considerações finais  

12.1. O não cumprimento das regras deste regulamento será 

analisada pelo diretor técnico da prova e poderá implicar na 

desclassificação do atleta.  

12.2. Quaisquer situação que não esteja prevista neste regulamento, 

será analisada e julgada pelo diretor técnico da prova.  

12.3. A interpretação e a decisão do diretor técnico da prova será 

final e obrigatória para todos os participantes.  

Equipe Organizadora ADVENTURE SHEETS TABLES 
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