
REGULAMENTO DESAFIO CIDADE IMPERATRIZ 2019 

 

A PROVA (O DESAFIO) 

É uma corrida de rua, de caráter não competitivo, sem pódio ou premiação. Não será 

aferida por chip de cronometragem, o controle da distância será manual e feito 

exclusivamente pela contagem das voltas (4 voltas para os 21km e 8 voltas para os 

42km). A distância (exata) e o tempo é um opcional de cada atleta controlar. A 

organização não emitirá relatório de posição ou classificação dos atletas após o término 

da prova. 

O nome DESAFIO é em função de acreditarmos que essa prova representa um 

DESAFIO pessoal de superação em relação à distância (Desafio do Condicionamento 

Físico), também será um DESAFIO correr em circuito, repetindo as voltas (Desafio 

Mental) e, por fim, correr no nosso clima já é um DESAFIO por si só (Desafio 

Fisiológico). Por isso, cada atleta que concluir o DESAFIO será considerado um 

campeão, na perspectiva do seu DESAFIO pessoal vencido. 

 

DISTÂNCIA E LARGADA 

O Desafio Cidade Imperatriz é uma corrida de rua de longa distância e dispõe de duas 

modalidades de distância em um circuito fechado de 5,45 km, sendo:  

Meia Maratona – total de 4 (quatro) voltas, tendo distância final de 21,8 km. Tempo 

total de corte de 3 horas de prova e a largada será às 6 horas da manhã na Unisulma. 

Maratona – total de 8 (oito) voltas, tendo distância final de 43,6 km. Tempo total de 

corte de 6 horas de prova e a largada será às 5 horas da manhã na Unisulma. 

Obs: O atleta que não concluir estará automaticamente desclassificado e não terá direito 

a medalha de finisher. 

Todos os atletas devem comparecer ao local da largada com pelo menos meia hora de 

antecedência. 

O horário da largada será pontual, portanto, o atleta terá 5 (cinco) minutos de carência, 

caso chegue atrasado. Passados os 5 (cinco) minutos a largada será encerrada 

oficialmente. O atleta que iniciar a prova depois da largada oficial, com o limite de 5 

(cinco) minutos de carência, deve estar ciente de que esse tempo não será alongado ao 

final, ou seja, a prova encerra oficialmente às 9 horas da manhã para os atletas dos 21k e 

às 11 horas da manhã para todos os atletas dos 42k. 

 

INSCRIÇÃO 

As inscrições estão sendo realizadas no site da Top Chip, no link 

https://topchip.com.br/inscricao/desafio/. 

https://topchip.com.br/inscricao/desafio/


O valor é de R$65,00, em lote único.  As inscrições estão abertas de 19/09/2019 até o 

dia 15/11/2019 ou até atingir o limite de 120 atletas. 

Ao realizar a inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento. 

 

PERCURSO 

O percurso é em circuito e dará a volta no Quartel do 50º BIS, por isso é todo fechado de 

um dos lados. A largada será na rua Projetada, esquina com a rua São Pedro, 

UNISULMA, no bairro Nova Imperatriz. Os atletas seguirão sentido Condomínio Vereda 

Tropical, entrarão na Av. São João até a BR. Naturalmente irão dobrar para a direita, 

sentido Av. Bernardo Sayão. Depois correr a extensão de 1,5 km da nova pista e dobrar 

na rua Pernambuco, à direita na contramão, depois rua Fortunato Bandeira, sempre à 

direita, e continuar na rua Sergipe; por fim, dobrar na rua São Francisco e seguir na Rua 

Projetada para passar pela Largada/Chegada, completando uma volta. E assim seguirá até 

completar a quantidade de voltas para a distância no qual o atleta se inscreveu, ou seja, 

quatro ou oito voltas.  

A prova terá duração máxima de 6 (seis) horas, após esse tempo o trânsito será liberado 

nos trechos interditados. 

 

 

 

 

ESTRUTURA  

A base da prova será na UNISULMA, com estrutura de massagem para os atletas, 

ofertado pelo curso de Fisioterapia. O trabalho de massagem terá início por volta das 7h30 

da manhã (podendo ser antes ou depois, a organização não vai se comprometer com o 

horário exato, pois dependemos de algumas variáveis) e poderá ser usado exclusivamente 

pelo atleta que já concluiu a prova e pelos que ainda estão correndo, levando em 

consideração que o atleta que ainda está na prova deve se atentar para o tempo total de 



corte e também deve estar ciente de que a paralização na massagem pode lhe prejudicar 

em relação a esse tempo limite. A organização se exime dessa responsabilidade, 

considerando que o tempo limite de prova permite ao atleta liberdade de ritmo ou paradas, 

desde que conclua dentro do tempo estabelecido para cada distância. 

Será ofertado hidratação para os atletas. Além disso, a prova terá isotônico e uma mesa 

de frutas, também com rapadura, paçoca e outros alimentos ricos em carboidrato. Os 

detalhes serão anunciados posteriormente na página do Instagram 

@desafiocidadeimperatriz. 

 

O ATLETA 

A Idade Mínima para participar da Meia Maratona é de18 anos e da Maratona é de 20 

anos completos até 31 de dezembro, segundo a Norma 12 da CBAt. O inscrito deve estar 

consciente de que provas de longa distância requerem preparo e planejamento de 

hidratação, suplementação e alimentação pré, durante e pós-prova. A organização não se 

responsabiliza por danos à própria saúde do atleta em consequência da falta de observação 

desses requisitos.  

No ato da inscrição, cada atleta se declara apto a participar da distância na qual escolheu, 

e se responsabiliza por todas as consequências dessa decisão, conforme o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE que o atleta assinará no ato do recebimento do Kit. 

A prova vai oferecer apoio de emergência, contando com a parceria do SAMU e 

possivelmente do curso de Enfermagem da Unisulma. Entretanto, a organização da prova 

não se compromete pela continuidade do atendimento, ficando ao critério de cada atleta 

se vai ser direcionado para a rede hospitalar pública ou particular.  

A organização não se responsabilizará sobre o atendimento médico dos atletas.  

Haverá o seguro de vida contra acidentes para os atletas inscritos. 

 

ENTREGA DOS KITS E CONGRESSO 

Na sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, teremos a entrega dos Kits na UINSULMA, 

em horário a ser confirmado, e às 19h30 daremos início ao Congresso, para tratarmos 

dos pormenores da prova e logo em seguida será dado início a palestra de um treinador 

de fora. Os detalhes sobre a entrega dos kits e o Congresso será anunciado mais 

próximo à data do evento na página do Desafio no Instagram. 

O kit será formado por camisa 100% Poliamida, número de peito, mochila (sacochila) e 

medalha para quem concluir, além de brindes e surpresas que podem estar presentes no 

kit. 

 

FINISHER (DIREITO A MEDALHA) 

É importante destacar que só terão direito a receber a medalha o atleta que concluir a 

prova para a qual foi inscrito dentro do tempo limite estabelecido. O atleta inscrito nos 



42km e que decidir abandonar a prova quando completar as 4 voltas, ou seja, 21km, será 

considerado desistente, não tendo direito a medalha dos 21km.  

 

DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS  

O atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada 

através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários 

relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus à comissão organizadora e aos 

patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida 

com tais direitos em qualquer tempo/data. 

 

SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO ESPORTIVO 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a 

suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo 

e/ou motivos de força maior, como tempestades ou catástrofes públicas que coloque em 

risco a vida dos atletas. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, esta 

será considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização da 

corrida.  

Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e 

danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança 

pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer 

responsabilidade da organização.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para 

a orientação dos atletas.  

A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da corrida, alterar ou 

revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelas redes 

sociais.  

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 

organizadora da corrida de forma soberana, não cabendo recurso destas decisões. 

 

 


