REGULAMENTO 2022 – VERSÃO 1 – 24/01/2022

PROTOCOLOS SANITÁRIOS COVID-19

Todo atleta inscrito e acompanhante (caso seja permitido) deverá seguir as
recomendações aqui estabelecidas, além de acatar e respeitar as orientações dos
Staffs no local do evento.
Quem desrespeitar os protocolos será convidado
a se retirar imediatamente do evento.
1 - Usar máscara de proteção individual, exceto:
- Se atleta, estiver dentro do percurso durante a prova.
- Se visitante, enquanto estiver SENTADO na área de alimentação.
Fora esses 2 momentos, TODOS deverão usar a máscara
colocada corretamente, cobrindo nariz e boca completamente.
2 - Manter distanciamento social sempre que possível.
3 - Higienizar sempre as mãos com álcool em gel.
4 - Abster-se de participar do evento caso esteja com sintomas de gripe
ou tenha tido contato com pessoas com sintoma ou que tenham sido
diagnosticadas positivamente para COVID-19 nos últimos 14 dias.

O EVENTO “CANASTRA WARRIORS ULTRA MTB”
É REGIDO POR ESTE REGULAMENTO PARTICULAR E POR TODAS AS REGRAS PRÉ
DETERMINADAS Á MODALIDADE PELOS ORGÃOS OFICIAIS REGULADORES – CBC E UCI.
AO SE INSCREVER NESTA COMPETIÇÃO, CADA PARTICIPANTE DECLARA QUE:

a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele.
b) Participa do Evento CANASTRA WARRIORS ULTRA MTB por livre e espontânea vontade; em seu nome
e de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda
e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam
advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.
c) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e de
haver treinado adequadamente para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de
qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas.
d) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois
do mesmo.
e) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de veículos,
onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores
decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento.
f) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios,
capacete...) durante toda a prova.
g) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta; que
as INSCRIÇÕES SÃO INTRANSFERÍVEIS de titularidade e ano após a data limite descrita neste regulamento, e só
serão efetivadas após o pagamento. No caso de cancelamento dentro do prazo regulamentar, o inscrito será
reembolsado conforme descrito neste regulamento.
h) Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo ao longo do roteiro; caso a organização forneça
água mineral em copo, o mesmo será entregue já aberto, e seu uso exclusivo para beber (proibido usar esta água
para outro fim).
i) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou
cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos.
j) Está ciente que a Medalha de finisher é um prêmio especial para aqueles que, comprovadamente, completarem
seus respectivos trajetos, dentro dos períodos de tempo estipulados pela Organização; não é brinde e nem souvenir
de participação.
k) Está ciente que, este Regulamento é Particular, sua participação está sujeita às normas impostas por ele.

DATA DO EVENTO:
28 e 29 de Maio de 2022
CIDADE SEDE:
DELFINÓPOLIS - MG
LOCAL DE LARGADA E CHEGADA:
Praça Manoel Leite Lemos, 115 – Delfinópolis - MG
DESCRIÇÃO DO EVENTO
O evento é realizado por estradas de terra, estradas vicinais abandonadas, trilhas naturais “single tracks”,
travessia de riachos, matas fechadas, pedras e raízes. Ambos trajetos transitarão em áreas públicas,
particulares e por vias de acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra.
Serão realizados dois níveis de desafio, “Ultramaratona” com o percurso de aproximadamente 180km
divididos em 2 dias de competição.
Sendo aproximadamente 110km no primeiro dia e 70km no segundo dia.
Teremos também a prova de “Maratona”: de apenas um dia com aproximadamente 70km.
Distâncias oficiais, pontos de suporte de hidratação, alimentação e mecânico aos atletas serão realizados
briefing eletrônicos distintos para cada trajeto, onde todos os detalhes técnicos serão expostos com
devida clareza.
A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de
segurança ou de força maior.
Serão realizados briefing eletrônicos distintos para cada modalidade, onde todos os detalhes técnicos
serão expostos com devida clareza.

PERCURSOS
ULTRAMARATONA – 2 DIAS
28/05/22 - 110KM / 3.200 +
29/05/22 - 70km / 1.900 +
MARATONA – 1 DIA
29/05/22 - 70km / 1.900 +

PROGRAMAÇÃO (sujeita a alteração até a semana do evento)
Dia 27/05/2022 – Sexta – 14h ás 21h
Entrega dos Kits Atleta – Arena do evento
Praça Manoel Leite Lemos, 115 – Delfinópolis - MG
_______________________________________________________________________________________________________
Dia 28/05/2022 – Sábado – 6h00 ás 7h45
Entrega dos Kits Atleta – Arena do evento
Praça Manoel Leite Lemos, 115 – Delfinópolis - MG
Ultramaratona – Dia 1
07:30 - Início da entrada dos atletas no “gate” de largada
Ordem de entrada:
1º - Atletas da prova de Ultramaratona Dia 1 - (Elite Masculina, Elite Feminina)
2º - Atletas da prova de Ultramaratona Dia 1 - (todas as categorias)
08:00 - Largada
15:00 - Início da divulgação dos resultados
17:00 - Prazo limite para entrada com recursos
_______________________________________________________________________________________________________
Dia 29/05/2022 – Domingo – 6h00 ás 8h
Entrega dos Kits Atleta – Arena do evento
Praça Manoel Leite Lemos, 115 – Delfinópolis - MG
ULTRAMARATONA – DIA 2
07:30 - Início da entrada dos atletas no “gate” de largada
Ordem de entrada:
1º - 15 Primeiros colocados geral do primeiro dia Ultramaratona (Independente da categoria)
2º - Restante dos atletas (todas as categorias)
08:00 - Largada 2º Dia Ultramaratona
12:00 - Início da divulgação dos resultados
13:30 - Prazo limite para entrada com recursos sobre cronometragem
14:00 - Início da Premiação Ultramaratona

Dia 29/05/2022 – Domingo – 6h00 ás 8h
Entrega dos Kits Atleta – Arena do evento
Praça Manoel Leite Lemos, 115 – Delfinópolis - MG
MARATONA 70K
08:30 - Alinhamento todas as categorias Maratona (Ordem de largada será informada)
09:00 - Largada Maratona 70K
12:00 - Início da divulgação dos resultados
13:30 - Prazo limite para entrada com recursos sobre cronometragem
14:30 - Premiação Maratona 70K

INSCRIÇÕES – LIMITADAS A 600 ATLETAS
Início das inscrições - 25/01/2022
Término das inscrições - 05/05/2022 ou término das vagas

KIT PADRÃO

• Numeral com chip de cronometragem
• Medalha finisher
• Squeeze
• Brindes de parceiros
MARATONA
LOTE 1 – R$ 185,00 (EM ATÉ 3X) – ATÉ DIA 20/02
LOTE 2 – R$ 215,00 (EM ATÉ 2X) – ATÉ DIA 20/03
LOTE 3 – R$ 215,00 (EM ATÉ 1X) – ATÉ DIA 05/05
ULTRAMARATONA
LOTE 1 – R$ 290,00 (EM ATÉ 3X) – ATÉ DIA 20/02
LOTE 2 – R$ 340,00 (EM ATÉ 2X) – ATÉ DIA 20/03
LOTE 3 – R$ 340,00 (EM ATÉ 1X) – ATÉ DIA 05/05
Demais serviços como seguro de vida, equipe de resgate, prêmios, pontos de hidratação e
alimentação, complementam o valor pago na inscrição da prova.

KIT PREMIUM
• Numeral com chip de cronometragem
• Medalha finisher
• Squeeze
• Brindes de parceiros
• Camiseta Poliamida Atleta
• Camiseta Polimiada Finisher
MARATONA
LOTE 1 – R$ 260,00 (EM ATÉ 3X) – ATÉ DIA 20/02
LOTE 2 – R$ 290,00 (EM ATÉ 2X) – ATÉ DIA 20/03
LOTE 3 – R$ 290,00 (EM ATÉ 1X) – ATÉ DIA 05/05
ULTRAMARATONA
LOTE 1 – R$ 365,00 (EM ATÉ 3X) – ATÉ DIA 20/02
LOTE 2 – R$ 415,00 (EM ATÉ 2X) – ATÉ DIA 20/03
LOTE 3 – R$ 415,00 (EM ATÉ 1X) – ATÉ DIA 05/05
Demais serviços como seguro de vida, equipe de resgate, prêmios, pontos de hidratação e
alimentação, complementam o valor pago na inscrição da prova.

PREMIAÇÃO
Ultramaratona
A premiação será feita pela soma total de tempo dos dois dias de competição.
Maratona
A premiação será feita pela ordem de chegada de cada competidor.
Todos os atletas que concluírem seus respectivos trajetos, receberão a medalha de finisher,
e os “dez” melhores atletas de cada categoria subirão ao pódio e serão premiados.
ULTRAMARATONA
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Haverá também premiação em dinheiro aos 5 primeiros colocados no geral masculino e feminino.
IMPORTANTE: A premiação em dinheiro e pódium somente será feita ao atleta que concluir 100% dos
trajetos.
Geral Masculino / Geral Feminino
- 1º Colocado – R$ 1.000,00
- 2º Colocado – R$ 700,00
- 3º Colocado – R$ 500,00
- 4º Colocado – R$ 300,00
- 5º Colocado – R$ 200,00
Total: R$ 5.400,00

Somente o Atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu troféu e premiações. Caso ele não
esteja presente, perde automaticamente o direito às mesmas. A Organização não entregará nenhum
prêmio a terceiros. Os prêmios em dinheiro e produtos dos patrocinadores não serão entregues após a
cerimônia.
Somente o Atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu troféu e premiações. Caso ele não
esteja presente, perde automaticamente o direito às mesmas.
A Organização não entregará nenhum prêmio a terceiros. Os prêmios e produtos dos patrocinadores não
serão entregues após a cerimônia.
O atleta deverá subir ao pódium com roupas apropriadas (bermuda ou calça, camiseta e tênis), não será
permitido subir ao pódium descalso ou de chinelo.

KIT ATLETA E SERVIÇOS
Para retirá-los os atletas deverão:
Apresentar documento de identidade com foto, imprimir, preencher, assinar e entregar
o Termo de Responsabilidade que estará disponível na página oficial do evento.
Todo atleta regularmente inscrito, passa a ter direito a um “kit Atleta” escolhido no ato da inscrição e
demais serviços que compõe a prova. Tanto a inscrição, quanto o Kit Atleta são pessoais e
intransferíveis.
O Kit Atleta Padrão é composto por numeral de peito pessoal contendo o “nome, número e cor do trajeto
escolhido”, também contém no Kit o chip de controle eletrônico. É responsabilidade do atleta conferir e
utilizar esses itens.
Demais serviços como seguro de vida, prêmios, pontos de hidratação, alimentação e apoio mecânico,
complementam a prova. Todas as inscrições devem ser obrigatoriamente realizadas através do site
oficial do evento www.wosbrasil.com.br .

REEMBOLSOS, DESISTÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS
ITEM 1
Qualquer uma das opções abaixo possuem o prazo limite dia 05 de MAIO de 2022 (caso seja necessário
adiamento das provas a data limite será alterada)
ITEM 2
O reembolso ou desistência será em forma de crédito do valor pago para a prova do ano seguinte ou outra
prova do nosso calendário.
ITEM 3
Após realizada a inscrição não haverá devolução do valor pago na taxa de inscrição (vide código do
consumidor abaixo).
Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90)
“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato
de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”
- A taxa de conveniência não é reembolsável.
ITEM 4
Será permitido a transferência de inscrição sem custo para outro atleta em caso de desistência.
ITEM 5
Será permitido a retirada do Kit Atleta em caso de desistência.
ITEM 6
As solicitações deverão ser feitas através do email contato@wosbrasil.com.br
Transferências de inscrição sejam elas de atleta para atleta ou de distância devem ser solicitadas pelo
email contato@wosbrasil.com.br dentro do prazo limite.
Após essa data limite independente do fato ocorrido não serão feitas mais nenhuma alteração.

CONSTITUIÇÃO DA PROVA
PONTOS DE HIDRATAÇÃO, CONTROLE DE PASSAGEM E CORTE
- Os pontos de apoio e de controle serão divulgados em briefing eletrônico e terão diversas funções
como: controle de passagem dos atletas, hidratação, avisos importantes sobre qualquer problema físico
individual ou de algum participante, descanso, desistência e outros serviços e informações.
- A prova terá cronometragem eletrônica feita pela empresa www.chronusae.com.br via Chip instalado em
todas as placas, sendo pessoal e intransferível.

SINALIZAÇÃO PADRÃO:
- FAIXAS A SEREM INDICADAS A COR NO BRIEFING ELETRÔNICO

Poderão ser utilizadas também placas, bandeiras e cal durante todo o trajeto a serem demonstradas no
Briefing.
AVISO IMPORTANTE:
O roteiro da prova passa por muitas propriedades particulares.
O nosso compromisso com os donos das terras é que somente os atletas
identificados com os numerais de peito oficial (passarão por ali).
Ao longo do roteiro haverá fiscalizações e triagens para que o nosso compromisso seja cumprido.
Mantenha seus números e pulseira de identificação bem visíveis para não ser prejudicado nesses PCs.

REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES
- É de responsabilidade do atleta, estar devidamente preparado para o percurso da prova no qual se
inscreveu. Isto significa, gozar de boa saúde de forma geral, bem como ter um nível mínimo aceitável de
preparação física para a execução do percurso pretendido.
- A inscrição no evento é livre e por isso se torna de única e exclusiva responsabilidade do atleta que nela
se inscreveu, assim o ato de se inscrever não assegura nem cobre condições de saúde e
responsabilidades relacionadas a mesma.
- A Organização do evento recomenda veemente que todos os atletas inscritos na prova façam um
controle “check up” médico prévio à corrida para assegurar sua tal aptidão para tal esforço.
- A Organização, através das pessoas que compõe seu grupo de trabalho “staff-oficiais”, reserva-se o
direito de torna los “fiscais”e assim qualquer um deles passa a estar habilitado a interromper a
participação do atleta que por ventura esteja demonstrando por sua integridade física em risco.
- Cada corredor deve ter conhecimento dos riscos da prática da atividade em questão no devido evento,
seja diurna e ou noturna, a Organização disponibilizará serviços básicos de resgate e primeiros socorros
pré-hospitalar a qualquer atleta que venha necessitar.
- Toda e qualquer despesa relacionada a emergência médica além do resgate e primeiros socorros
oferecido pela organização da prova será de total responsabilidade de custeio do atleta envolvido.
- O participante tem obrigação de conhecer e respeitar as regras da competição, assim como as normas
de circulação e as instruções dos responsáveis de cada prova.

- Qualquer atitude e ou comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou de
qualquer espécie são casos suscetíveis a advertência e ou banimento do atleta em questão. Esta regra
vale em todas as distâncias e categorias, sejam com outros atletas, staffs, turistas locais, equipe médica
ou membros da organização.
- O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente aonde será realizado
o evento. O mau trato ou a falta de respeito para com o meio também pode ser motivo de
desclassificação podendo chegar à expulsão da competição.
- O participante que for banido ou decidir abandonar a competição deverá automaticamente comunicar,
retirar e entregar o número de peito e chip de controle de cronometragem aos fiscais “Staff_oficial”.
- Além do “Regulamento”, “Apresentação de dados Técnicos” e “Briefing Técnico” pré-evento que será
divulgado no site oficial, teremos antes da largada o “Briefing pré-largada”, que dará informações precisas
e detalhadas sobre as condições gerais de terreno, clima, possíveis alterações de percurso, pontos de
hidratação, e demais informações importantes sobre o percurso.
- Todo atleta que se perder por motivos quaisquer, seja perder o caminho correto por não ver uma
marcação oficial, falta de atenção ao caminho sinalizado pela “Staff_oficial” da prova, a não obediência a
indicação ou orientação da prova, os competidores são automaticamente responsáveis por voltar e
ingressar ao caminho e percurso correto.
- O atleta, independente do erro, seja corte de caminho ou indicação de caminho errado será penalizado
com desclassificação.
- Existirão pontos de controle “obrigatório” distribuídos de forma aleatória durante o percurso, todos
determinados pela Organização.
- O percurso poderá ser modificado antes ou durante o desenvolvimento da prova atendendo as razões de
segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a organização leve em consideração. Em caso
a decisão seja tomada antes da largada, os corredores serão notificados. Caso seja após a largada os
atletas que por ventura se utilizar da mudança do percurso serão identificados para que no resultado final
sejam colocados em colocação posterior ao último atleta que passou antes da mudança.
- Em caso que a decisão seja tomada durante o desenvolvimento da corrida, os participantes serão
informados no posto de controle anterior à modificação ou no próprio local do corte. A organização não
se responsabilizará de qualquer tipo de reclamação por parte dos participantes por esta causa.
- Em qualquer circunstância o resultado que vale é sempre o final ou a posição no momento do último
ponto do corte.
- Na cronometragem do evento, valerá o tempo bruto, ou seja, valerá o tempo no ato do sinal de largada
até cruzar a linha de chegada para que sejam evitadas confusões com relação à ordem de chegada.
- A Organização prevê uma quantidade limitada de vagas por prova. Estas poderão ser reduzidas ou
ampliadas se a Organização considerar que este poderá prejudicar o desenvolvimento normal da
competição e dos participantes inscritos previamente.
- As imagens obtidas na competição poderão ser utilizadas pela Organização, pelas Empresas
Patrocinadoras e Apoiadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados
ao mesmo.

- Diante de qualquer imprevisto ocorrido durante o evento que não tenha sido contemplado no presente
regulamento, será função do Diretor da Prova tomar as decisões correspondentes ao caso.
- Na entrada do “GATE” de largada das categorias, os atletas serão vistoriados para confirmação do
numeral do atleta e chip ou qualquer outro acessório de identificação exigido pela organização. Aqueles
que não estiverem dentro das exigências serão impedidos de largada até sua devida regularização com a
organização da prova.

RESPONSABILIDADES
Ao inscrever-se, o participante aceita o presente regulamento e declara:
-

-

Estar fisicamente apto para a competição
Ter efetuado os controles médicos periódicos necessários
Conhecer as peculiaridades do percurso e a sua geografia
Ser consciente dos riscos que a atividade implica.
Conhecer as dificuldades para a realização de operações de resgate em algumas áreas do
percurso. Saber inclusive que existem áreas que não são possíveis de chegar com veículos,
tornando o socorro imediato limitado.
Conhecer as características do terreno e os possíveis riscos de lesões como torções e ou fraturas
traumatológicas. Por razões de segurança, a organização priorizará a evacuação das emergências
e urgências médicas, considerando o grau de risco de cada caso, tais àqueles casos que possam
evoluir em risco de morte, podendo então demandar, mais tempo e atenção quanto as antes
descritas.
Eximir os Organizadores, Prefeitura local, Proprietários das terras pelas quais a corrida passa e
também os apoiadores de toda a responsabilidade por acidentes pessoais, danos e/ou perdas de
objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova.

SEGURANÇA
Nos trechos mais perigosos dos percursos a Organização deixará placas de sinalização e Staff indicando
para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta deverá atender às sinalizações durante
toda a prova e respeitar os avisos do Staff.
Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de resgate do Evento
utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à velocidade e
progressão.
Em caso de o Atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua integridade física e de outros
competidores, a Organização poderá penalizá-lo com a desclassificação ou outras medidas cabíveis.
Atletas que perderem suas placas durante a competição serão automaticamente desclassificados da
Etapa.
Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma estrutura
oferecida pela WOS – Warriors Outdoor Sports (hidratação, socorro médico e outros serviços). Caso
esses atletas causem qualquer transtorno durante a prova, ou coloquem em risco a vida dos
competidores, a organização tomará as medidas jurídicas cabíveis.

CANCELAMENTO DA PROVA
- A organização, juntamente com a equipe de segurança poderá em virtude do clima ou fenômenos da
natureza no dia do evento, interromper a prova que esteja em andamento. Valendo neste instante a
colocação do último PC que todos os atletas passaram depois de interrompida a competição.
- A organização, juntamente com a equipe de segurança poderá em virtude de:
força maior da natureza, pandemias (enfermidade epidêmica amplamente disseminada), ações
governamentais ou quaisquer outros fenômenos que fujam dos poderes controláveis pela organização
poderá cancelar a etapa e determinar uma nova data para o evento sobre aviso prévio.
SEGURO
Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição, desde que informem
corretamente seus dados no ato da inscrição. A WOS não se responsabiliza por informações erradas
encontradas nos formulários de inscrição.
SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Em algum caso específico que aconteça antes, durante ou imediatamente após a competição e que o
diretor de prova considere necessário, convocará um júri para avaliar e dar resposta a alguma
controvérsia ou situação específica. A composição do jurado será:
1.
2.
3.
4.

O Diretor de Prova
Um Corredor Veterano da Prova que já tenha participado da competição organizada pela WOS
Um membro da equipe técnica ou Staff experiente
Duas pessoas escolhidas por sua experiência vinculada ao caso que será julgado

O jurado deverá posicionar com tempo compatível as necessidades que
demandam a continuação normal da competição. As decisões serão inapeláveis.
É de responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler os informativos
enviados ao seu endereço eletrônico, bem como acessar com frequência o site do evento para verificar
possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação na prova.

Boa prova!

