APRESENTAÇÃO

ULTRA TRAIL 50K SERRA IBIAPABA
EM ELABORAÇÃO
DESAFIO DO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM E 25 KM
A Organização e Realização é da PHACE – Assessoria Comunicação e Eventos,
contando com o Apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Ubajara, que teve a
iniciativa de nos convidar, acatando a ideia de Evento que agregasse simultaneamente
valores do Esporte, através das Corridas em Trilhas, o Ecoturismo, realização em
Áreas de Proteção Ambiental como Parque Nacional de Ubajara e APA da Serra da
Ibiapaba, e do Desenvolvimento Regional Sustentável, com o envolvimento de toda a
Cadeia Produtiva de Turismo da Rota do Mirante e residentes próximos aos Percursos
Ultra Trail e dos Desafios.
O Evento está inserido na APA - Área de Preservação Ambiental - da Serra da
Ibiapaba, portanto contamos com a Chancela Ambiental do ICMBio – Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, através Coordenação de Uso Público e
Negócios e Coordenação da Regional 02 - Parnaíba, e Autorização Ambiental da
Gerência do Parque Nacional de Ubajara – PNU - Unidade de Conservação Federal
de Proteção Integra.
Assim, cresce nossa responsabilidade em respeitar as rígidas NORMAS FEDERIS
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
Contaremos , tanto para nos auxiliar nas orientações necessárias no percurso quanto
para a FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS APRESENTADAS NESSE REGULAMENTO
com cerca de 200 colaboradores, envolvidos envolvidos, direta e indiretamente, nos
mais diversos campos de atuação, perpassando pela segurança ambiental e física dos
atletas, da confecção de premiações aos staffs, incentivadores importantes no
momento em que os atletas realização as provas.

Acreditamos que teremos um movimento acima da média em toda a Região da
Chapada da Ibiapaba, praticando o ECOTURISMO, contemplando as belas paisagens
naturais do Parque Nacional de Ubajara e da Serra Grande, incluindo passeios de
Teleférico, Gruta de Ubajara, Cachoeiras, usufruindo de aconchegantes Pousadas e
Hotéis.
Patrocinadores e Apoiadores viabilizam esse Evento Esportivo Ecoturístico, com os
quais concretizamos o sucesso do Evento em 2019.
A Prefeitura Municipal de Ubajara, com o apoio dos Distritos de Araticum, Itauzinho e
Chapada, tem importância fundamental para a realização de um dos maiores eventos
esportivos realizado na Região Norte do Estado do Ceará.
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1.

REGRAS GERAIS AOS PARTICIPANTES
Realizar os exames de aptidão médica;
Treinar para o esforço que será exigido;
Analisar o percurso, altimetria, características do terreno e ficar ciente dos
possíveis riscos de lesões traumatológicas superficiais ou graves;
Abandonar voluntariamente e tentar retornar à Prova, não será permitido;
Impedir progressão de qualquer atleta, mesmo sem a ocorrência de acidente,
estará passível de DESCLASSIFICAÇÃO na prova;
Conscientizar-se dos riscos de acidentes e dificuldades em eventuais resgates,
inclusive com a impossibilidade de acesso de veículos, exigindo maior atenção;
Responsabilizar-se pelas despesas de transporte, hospedagem e alimentação,
seguros e quaisquer outras necessárias ou provenientes da sua participação
antes, durante e depois do Evento;
Estar presente no local de largada com o mínimo 30 minutos antes da largada
quando serão prestadas as Instruções Finais;
Retirar-se imediatamente da UT 50K SERRA DA IBIAPABA ou do DESAFIO
PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM se assim for
determinado por um membro da equipe médica indicada pela Comissão
Organizadora;
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2.

PENALIDADES E CONDUTAS.

2.1

DESCLASSIFICAÇÃO.
Será desclassificado e solicitado ao atleta a saída da Prova quando for
observado uma das seguintes falhas:
Descartar quaisquer resíduos, principalmente sachês de carboidrato e
plásticos, no chão ou riachos, em qualquer parte do percurso, devendo
os mesmos ser levados até os coletores para descarte;
Não observação dessa orientação será considerada FALTA GRAVE E
PUNIDA COM DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA E EM CARÁTER
IRREVOGÁVEL, sendo essa NORMA, EXIGÊNCIA LEGAL do ICMBio –
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, através de
Autorização de Uso emitida pelo Parque Nacional de Ubajara.
Fraudar o percurso, descumprindo o determinado pelo balizamento oficial da
prova ou atalhar o caminho, provocando encurtamento das distâncias a serem
percorridas;
Correr sem camisa ou camiseta ao longo do percurso;
Cruzar a linha de chegada sem o Número de Peito ou o Chip;
Correr com o Número de Peito ou chip de outro atleta;
Ausentar-se de passar sobre os Tapetes Eletrônicos ou nos Pontos de Controle
da prova, existentes em locais determinados pela Organização do evento;
Pegar carona de veículos, bicicleta, motos ou similares, em qualquer trecho do
percurso;
Desrespeitar qualquer integrante da Organização da prova;
Comportar-se com condutas antidesportivas, que não respeite as orientações
indicações da Organização ou que transgrida o presente regulamento.
2.2

CONDUTAS

Está permitida a assistência entre os corredores, excluindo-se qualquer forma
que ajude na marcha a outro corredor, entendendo-se por essa, empurrar,
puxar com corda ou elementos similares, ou qualquer outra forma de tração ou
empurre entre participantes, exceto que se faça para traspor um obstáculo em
particular;
Caso um atleta presencie um acidente com outro atleta da prova é importante
certificar se está tudo bem e se pode auxiliá-lo. Na impossibilidade de ajudar
deverá comunicar ao primeiro fiscal da prova que encontrar;
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Quando um atleta pedir passagem em um trecho “single-track”, por exemplo,
por estar mais rápido que o atleta dianteiro, o mesmo deve atender ao pedido,
independente de estar disputando as primeiras colocações;
Caso algum competidor esteja no período da prova recebendo tratamento
médico, ou fazendo uso de alguma medicação que não conste no
CERTIFICADO MÉDICO deverá comunicar e preencher ficha de
responsabilidade especial no ato de retirada do kit.
Por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das
emergências e urgências médicas, considerando como tais àqueles casos que
possam evoluir em risco de morte, podendo então demandar, mas tempo a
atenção de lesões como as antes descritas.
Os Realizadores, Organizadores, ICMBio, bem como seus patrocinadores,
apoiadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
participante ou seu acompanhante responsável, seja ao patrimônio público, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor da ofensa.
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3.

COMUNICAÇÃO
Site Oficial
www.serradaibiapaba.com.br
NEWSLETTER, com opção de CADASTRAMENTO DE E-MAIL para recepção
de Comunicados e Notícias.

Contatos Oficiais e Complementares
contato@serradaibiapaba.com.br
inscricoes@serradaibiapaba.com.br
financeiro@serradaibiapaba.com.br

Redes Sociais
Facebook:

UT 50K Serra da Ibiapaba

Instagram:

ut50kserradaibiapaba

YouTube:

UT 50K SERRA DA IBIAPABA

WhatsApp:

+55 85 999930701

É obrigação do Atleta, consultar periodicamente os Meios de Comunicação.
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4.

PROVA
DATA: 28 AGOSTO 2021, SÁBADO.
LARGADA: CASTELO CLUB
RUA TEN. RAMIRO DE SOUSA, 390, MONTE CASTELO, UBAJARA - CE
CONCENTRAÇÃO: 5h30min
HORÁRIOS DAS LARGADAS:
UT 50K SERRA DA IBIAPABA:

06h00min

TEMPO LIMITE:

08 HORAS

DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 25 KM:

06h30min

DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 12 KM:

06h45min

DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM:

07h00min

TEMPO LIMITE:

06 HORAS

CHEGADA: PARQUE NACIONAL DE UBAJARA

SERÁ PROIBIDA, POR RAZÕES DE SEGURANÇA, A PARTICIPAÇÃO DE
ATLETAS NÃO INSCRITOS E, EVIDENTMENTE, SEM NÚMERO DE PEITO
E CHIP, OU COM NÚMERO DE PEITO OU CHIP FRAUDADO, SENDO
RETIRADOS DAS ÁREAS DE LARGADA E DO PERCURSO.

Poderão participar pessoas de ambos os sexos, regularmente inscritos de
acordo com o esse Regulamento.
As largadas das Provas serão no CASTELO CLUB as chegadas no Parque
Nacional de UBAJARA, na cidade de Ubajara, Ceará, com qualquer condição
climática.

Entretanto, o horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão
de problemas de ordens externas, tais como, tráfego intenso, falhas de
comunicação, suspensão no fornecimento de energia, clima, dentre outros.
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Os tapetes de cronometragem serão desligados 5 minutos após o início da
última Prova e o atleta que largar após a retirada dos equipamentos estará
DESCLASSIFICADO, não tendo seu tempo cronometrado.
4.1 – PERCURSO
DISTÂNCIAS
UT 50K SERRA DA IBIAPABA: aproximadamente 50.000 metros
DESAFIO PARA NACIONAL DE UBAJARA 25 KM: aproximadamente 25.000
metros
DESAFIO PARA NACIONAL DE UBAJARA 12 KM: aproximadamente 12.000
metros
DESAFIO PARA NACIONAL DE UBAJARA 06 KM: aproximadamente 6.000
metros

Os percursos serão divulgados no Site: www.serradaibiapaba.com.br
4.2 - TEMPOS LIMITES
Tempo Limite: máximo de 08 horas.
Após esse tempo o Pórtico de Chegada será fechado e seus
equipamentos e serviços serão desligados.
O atleta que se encontrar no percurso após esses tempos será convidado
a se retirar da competição, estando automaticamente DESCLASSIFICADO,
podendo embarcar nos transportes cedidos pela Organização, para se
dirigir ao ponto de chegada.
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4.3 – CRONOMETRAGEM
O sistema de cronometragem a ser utilizado será o Transponder, tratado nesse
regulamento como chip de cronometragem ou chip.
O tempo de todos os corredores que participarem será cronometrado e
informado posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste
regulamento;
O participante, neste ato, fica ciente que deverá conferir no Site Oficial do
evento os horários e os locais para realizar a retirada do Chip de
Cronometragem;
O participante que não retirar o seu chip na data e horários estipulados fica
ciente que renuncia ao direito de ter cronometrado seu tempo;
O uso do chip é obrigatório, acarretando a DECLASSIFICAÇÃO do atleta
quando observado a falta do uso por parte do atleta por algum Fiscal ou Staff.
A utilização do chip é de responsabilidade exclusiva atleta, assim como as
consequências de sua não utilização;
A utilização inadequada do Transponder (chip) pelo atleta acarreta a não
marcação do tempo, isentando a Comissão Organizadora da não e a
Federação na divulgação dos resultados.

4.4 - RESULTADOS
Os resultados oficiais da UT 50K SERRA DA IBIAPABA e do DESAFIO
PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM serão informados
através do Site Oficial do evento, até 24 horas após o término de cada etapa.
A Organização não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do
atleta que não utilizou o chip da forma recomendada neste regulamento.

4.5 - PONTOS DE CONTROLE
Os 03 (três) atletas primeiros colocados e os 03 (três) últimos atletas, de
cada Prova, masculinos e femininos, que cruzarem os Pontos de
Controle, serão rastreados pelos Fiscais, via rádios e planilhas,
garantindo o monitoramento dos Atletas de Ponta e o fechamento das
Provas, objetivando garantir segurança e os cortes da ultrapassagem de
Tempo Limites, além de possíveis desistências ou acidentes, não
comunicados, entre os pontos.
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4.6 – HIDRATAÇÃO E ALTIMETRIA
NÃO SERÁ FORNECIDO HIDRAÇÃO OU QUALQUER OUTRO APOIO AOS
ATLETAS NÃO INSCRITOS E, EVIDENTE, SEM NÚMERO DE PEITO E
CHIP, OU COM NÚMERO DE PEITO OU CHIP FRAUDADO, SENDO
RETIRADOS DAS ÁREAS DE LARGADA E DO PERCURSO, E PASSÍVEL
DE AÇÃO JUDICIAL POR PARTICIPAÇÃO ILÍCITA OU FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM
Altimetria aproximada: 126m.
Pontos de hidratação: 2 pontos, 1 ponto no percurso + chegada.
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 12 KM
Altimetria aproximada: 711m.
Pontos de hidratação: 4 pontos, 3 pontos no percurso + chegada.
Sistema de Hidratação Obrigatório para o Atleta (Mochila, Garrafas ou Cintas)
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 25 KM
Altimetria aproximada: 924m.
Pontos de hidratação:7 pontos, 6 no percurso + chegada
Sistema de Hidratação Obrigatório para o Atleta (Mochila, Garrafas ou Cintas)
Distância 50k
Altimetria aproximada: 1520m.
Pontos de hidratação: 7 pontos, 6 no percurso + chegada
Sistema de Hidratação Obrigatório para o Atleta (Mochila, Garrafas ou Cintas)
Não serão diponibilizads copos ou garrafas plásticas nos Pontos de
Hidratação, devendo cada atleta portar seu próprio recipiente como por
exemplos, Mochila tipo Camel Back, squeeze, garrafinha. Caso necessite de
hidratação fora dos referidos Postos, será ofertado o abastecimento através de
Garrafões ou outros meios.
– PONTO DE ALIMENTAÇÃO E POSTO DE SAÚDE
Nos 25 km, aproximadamente, localizado no Distrito de Chapada estará situado
o Ponto de Hidratação, Alimentação e o principal Posto de Saúde.
4.8 - SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA.
A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá SUSPENDER as
Provas, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo ou
motivos de força maior, não havendo ressarcimento do valor de inscrição,
devendo os atletas estar cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos
os riscos e danos, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão
Organizadora;
No ADIAMENTO dos Eventos e a divulgação de nova data, aqueles que não
puderem participar, devem solicitar o reembolso do valor da inscrição;
No caso de CANCELAMENTO dos Eventos, sem divulgação de nova data, os
inscritos deverão solicitar o reembolso da inscrição.
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5 – INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas no período abaixo ou até esgotarem-se as
vagas.
Início:
Término:

01 FEVEREIRO 2021
31 JULHO 2021 OU ESGOTADAS AS VAGAS DISPONÍVEIS

De acordo com as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, as idades
MÍNIMAS para atletas se inscreverem e participarem desta UT 50K SERRA DA
IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA são:
UT 50K SERRA DA IBIAPABA: A partir de 18 anos.
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 25 km: A partir de 18 anos.
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 12 km: A partir de 18 anos.
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 6 km: A partir de 16 anos.

A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e
classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de Dezembro de
2021.
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da UT 50K SERRA DA
IBIAPABA e do DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM
25 KM com autorização, por escrito e firma reconhecida, do pai ou de um
responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um
documento de Identidade do pai ou de um responsável legal que será retido
pela Comissão Organizadora no ato da inscrição, conforme em anexo ao final
deste regulamento.
Todos os atletas das corridas devem fornecer atestado médico,
atualizado, à organização, informando que o atleta está apto para
realização da prova.
No ato da recepção do Kit do Atleta, com a entrega do TERMO DE
RESPONSABILIDADE, devidamente assinado, o participante aceita os termos
do Regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no
evento.
A inscrição na prova UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA é pessoal e intransferível, não podendo qualquer
pessoa ser substituída por outra, salvo autorização da organização.
O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando
o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da
prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova,
bem como estará passível de representação legal e suas consequências junto
a Federação de Atletismo e órgãos legais.
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INSCIRÇÕES ON LINE

CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO OU BOLETO BANCÁRIO
Através da Ticket Agora

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Somente para Grupos de Corridas Trail Run, Assessorias Esportivas e
Grupos de Corridas
Poderão realizar diretamente com a Organização do Evento.
Para tanto, deverá ser solicitado a Planilha de Inscrições, disponibilizada no
endereço
https://serradaibiapaba.com.br/inscricoes/
,
obrigatoriamente
encaminhada através do e-mail inscricoes@serradaibiapaba.com.br.

As
Transferências
Bancária
deverão
ser
encaminhadas,
obrigatoriamente, para inscricoes@serradaibiapaba.com.br.
Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail
contato@serradaibiapa.com.br
O valor das inscrições será:
LOTE DE INSCRIÇÕES PROMOCIONAIS DE LANÇAMENTO
INÍCIO:
01 FEVEREIRO 2021
TÉRMINO: 30 ABRIL 2021 ou esgotadas as vagas disponibilizadas para
o LOTE.

UT 50K SERRA DA IBIAPABA:
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 25 KM:
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 12 KM:

EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
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DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 6 KM:

EM ANÁLISE

1º LOTE DE INSCRIÇÕES
ÍNICIO:
01 MAIO 2019
TÉRMINO: 31 JULHO 2021 ou esgotadas vagas disponibilizadas para o
LOTE.

CORRIDA TRAIL DE 50 KM:
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 25 KM
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 12 KM
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 6 KM

EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
EM ANÁLISE

APÓS O TÉRMINO DO 1º LOTE, DEMAIS LOTES PODEM SER
DISPONIBILIZADOS.
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 ou questões estruturais.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
na ficha de inscrição e no sistema online. Caso haja fraude comprovada, o atleta
será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica ou
documental.
Ao fazer a inscrição na UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM, o Atleta terá o prazo de sete
dias após a data da compra para solicitar o estorno da inscrição, em
conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Independente do motivo,
o mesmo fica ciente que será deduzida a Taxa de Serviço de 8%,
APROXIMADAMENEE, do valor da inscrição para administração do processo de
estorno.
O idoso com 60 anos ou mais, para fazer jus ao benefício de 50%
(cinquenta por cento) de desconto no valor final da inscrição deverá
apresentar, no momento da retirada do KIT, RG ou CNH original com foto e
entregar cópia dos documentos.
Não haverá entrega, nesse caso, a terceiros, mesmo que com a Autorização
para Retirada.

A inscrição de idoso INTRANSFERÍVEL.
Caso algum outro atleta idoso venha a usar um Número de Peito e Chip desta
categoria será desclassificado, sujeito às Penas da Lei por crime de Falsidade
Ideológica.
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Paratletas poderão participar somente o DESASFIO PARQUE NACIONAL DE
UBAJARA 06 KM, devido aos percursos das demais provas serem
demasiadamente acidentados e com obstáculos que podem vir a causar
acidentes graves a esses atletas.
Para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta por cento) de desconto ou
Isenção do valor final da inscrição, deverá apresentar, no momento da
retirada do KIT, RG ou CNH original com foto e entregar cópia de
documento RG ou CNH. Caso não seja o atleta que irá retirar o KIT, a
cópia autenticada de documento RG ou CNH bem como cópia de
documentos probatórios da condição de Deficiente Físico. (Atestado
médico, documento do Comitê Paraolímpico ou similar)
A inscrição de Deficiente Físico é Intransferível, o atleta não Deficiente
Físico que usar um número desta categoria será desclassificado.

Considera-se Paratleta o atleta paralímpico ou desportista possui deficiência,
física, visual ou intelectual.
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6 - DESISTÊNCIAS
Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, o atleta inscrito tem
7 (sete) dias corridos para pedir o cancelamento e devido estorno do valor pago no ato
da inscrição, ficando retido 5% para as Despesas Administrativas.
Não haverá devolução em nenhuma situação.
A solicitação deverá ser encaminhada, EXCLUSIVAMENTE, para a
Organização através do e-mail inscrições@serradaibiapaba.com.br.
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7 - ENREGA DE KITS
A entrega dos kits da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA acontecerá em dias e locais a serem informados
posteriormente pela Organização no Site Oficial, Redes Sociais e nesse
Regulamento.
DATA: 26 AGOSTO 2021, SEXTA-FEIRA.
HORÁRIO: DAS 09H0MIN ÀS 20H00MIN
LOCAL: CASTELO CLUB
ENDEREÇO: RUA TEN. RAMIRO DE SOUSA, 390, MONTE CASTELO,
UBAJARA - CE
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização
perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits da UT 50K SERRA DA
IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA no dia do evento
e nem após o evento;
Para retirar seu número, chip e kit devem apresentar, OBRIGATORIAMENTE:
Documento, com foto, contendo o CPF informado no ato da Inscrição;
Termo de responsabilidade preenchido e assinado;

UT 50K SERRA DA IBIAPABA
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 25KM
Certificado médico assinado, anexo a esse regulamente, contendo:
Nome completo do atleta.
Modalidade que irá participar.
Confirmação de aptidão física e médica para uma corrida trail run na distância
escolhida.
Carimbo legível e assinatura do médico responsável.
Data (o certificado não poderá ter data superior a oito meses).
Dados do plano de saúde (seguradora e número da apólice).
Telefone de um responsável em caso de emergência.
Em nenhuma hipótese será entregue o kit atleta sem algum destes
documentos.
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação
de autorização específica para este fim, cópia de documento de identificação
do inscrito e o respectivo recibo de pagamento e entrega do Termo de
Responsabilidade preenchido e assinado e do atestado médico exigido para
as provas de 25 e 50 km.
O kit da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL
DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM será composto por Camisa Oficial do
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Evento, Número de Peito e Chip.
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados,
Número de Peito e Chip;
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
Os tamanhos das camisetas estão sujeitos a alterações, de acordo com a
disponibilidade;
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8 - GUARDA VOLUME
Será disponibilizado um de guarda-volumes para os participantes.
A Comissão Organizadora não recomenda que sejam deixados bens de alto
valor no Guarda-Volumes tais como, relógios, joias, equipamentos eletrônicos,
celulares, cheques, ou cartões de crédito;
A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo conteúdo dos volumes
entregues, nem tampouco reembolsará conteúdos e bens extraviados no
guarda-volumes;
O guarda volume será desativado uma hora após o término da UT 50K SERRA
DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA.
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9 – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
DATA: 28 AGOSTO 2021
INÍCIO: EM ANÁLISE
LOCAL: EM ANÁLISE
ENDEREÇO: UBAJARA – CE

Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim
que a Cerimônia de Premiação for iniciada e solicitada a presença.
O atleta que não comparecer à Cerimônia de Premiação, deve procurar a
Organização para receber seu Troféu, a ser entregue, posteriormente,
conforme a conveniência de data e horário entre as partes.
Não haverá, em nenhuma hipótese, acúmulo de premiação.

9.1 - MEDALHAS
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, estando
formalmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão
medalhas de participação.
Não serão entregues medalhas de participação e brindes pós-prova, caso
ocorra, para os atletas que, mesmo inscritas, não participaram da prova.
Para receber a medalha de participação é obrigatório que o atleta esteja
portando o número de peito e o chip de cronometragem.
Será entregue 01 (uma) medalha de participação por atleta.
Os atletas primeiro, segundo e terceiro colocados das categorias abaixo,
receberão como premiação Troféus:
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9.2 – PREMIAÇÃO TROFÉUS E MEDALHAS DIFERENCIAS,
GERAL E FAIXA ETÁRIA

KM M/F
6
12
25
50

2
2
2
2

6
12
25
50

2
2
2
2

6
12
25
50

2
2
2
2

PREMIAÇÃO
GERAL TROFÉUS
FAIXA
CLASSIFICAÇÃO
TROFÉUS MEDALHAS
ETÁRIA
3
6
3
6
3
6
3
6
FAIXA ETÁRIA TROFÉUS
1
5
1
5
1
5
1
5
FAIXA ETÁRIA MEDALHAS
4
5
4
5
4
5
4
5
TOTAL

10
10
10
10

64

40
40
40
40
80

10 - ITENS OBRIGATÓRIOS
UT 50K SERRA DA IBIAPABA
DESAFIO PARQUE NASCIONAL DE UBAJARA 12 KM E 25 KM
Recipiente para abastecimento nos postos de hidratação (Mochila de hidratação,
garrafa de água, squeeze, outros). Haverá pontos de reabastecimento não
sendo fornecidos copos, garrafas ou outros vasilhames.
Os equipamentos oficiais obrigatórios serão definitivamente apresentados no dia
do congresso técnico.
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11 – USO DE IMAGENS, DIVULGAÇÃO E DIREITO AUTORAIS.
O atleta que se inscreve e/ou participa da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA está incondicionalmente
aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos,
filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de
comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à
UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE
UBAJARA, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em
geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem ao REALIZADOR E
CORREALIZADOR da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM e ao ICMBIO, em caráter
definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado. Os participantes estão
cientes de que, por ser total a cessão de direitos, aqui referida, cedidos ficam
autorizadas a executar livremente montagens com as imagens ora cedidas,
não havendo limite de reprodução do material, responsabilizando-se pela
correta utilização das obras ao final da produção.
A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à
prova/competição têm os direitos reservados aos REALIZADORES,
CORREALIZADORES E ICMBio.
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura do evento estará sujeita à autorização e aprovação da organização
da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE
UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM e ICMBio.
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12 - MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES / CLUBE DE
CORREDORES:
A Organização indicará os locais para montagem de tendas de assessorias/
treinadores/ clubes de corredores de acordo com a disponibilidade de espaços,
desde que não interfira no bom andamento da prova.
Em caso de necessidade técnica, a Organização poderá solicitar o
remanejamento das tendas;
Caso a exibição de marcas e publicidade do patrocinador da Assessorias/
Treinadores/ Clubes de Corredores conflite com os Patrocinadores do evento,
poderá a Organização solicitar que as Assessorias/ Treinadores/ Clubes de
Corredores retirem sua tenda ou marcas e publicidade;

As tendas não poderão ter sistema de som;
A segurança das tendas será de responsabilidade de cada assessoria. As
tendas colocadas fora da zona determinada estarão passíveis de remoção pela
Organização;
A Organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados à mesma
e (ou) objetos deixados no seu interior.
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de
seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ participantes venham a sofrer
durante a participação neste evento.
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13 - DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou
equipes convidadas.
Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da competição
referente aos primeiros colocados ou condução da prova deverão ser feita, por
escrito, até 30 (trinta minutos) após a divulgação oficial à Organização do
Evento.
Ao participar da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM o atleta aceita totalmente o
Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, assume
as despesas de transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes,
durante e depois da mesma.
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para o e-mail:
contato@serradaibiapaba.com.br para que seja registrada e respondida a
contento.
A COMISSÃO ORGANIZADORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO OU
CONFORME AS NECESSIDADES DO EVENTO, ALTERAR ESTE
REGULAMENTO, INFORMANDO AS MUDANÇAS PELO SITE OFICIAL DA
UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE
UBAJARA.
O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio
ambiente onde se realiza o evento. O mau trato ou a falta de respeito para o
meio pode ser motivo de desclassificação podendo chegar à expulsão da
competição.
É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso e cumprir
o trajeto em sua totalidade.
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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. Caso a decisão seja
tomada antes da largada os corredores serão notificados. Em caso que a
decisão seja tomada durante o desenvolvimento da corrida, os participantes
serão informados no posto de controle anterior à modificação.
Caso deva diminuir o percurso, uma vez largada à corrida, e que o corte
envolva só uma parte dos participantes, considerar-se-á uma classificação para
aqueles que tenham cumprido o percurso completo e a partir do último corredor
desse grupo continuar-se-á com quem fizer o percurso incompleto seguindo
sua ordem de chegada.
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. As dúvidas ou omissões deste
regulamento serão dirimidas pela Comissão Técnica presente na Prova e/ou
pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não cabendo
recurso a estas decisões.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Este Regulamento está registrado em Cartório do Ofício de Títulos e
Documentos.

23

DOCUMENTOS
ANEXOS
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____________________________ (nome, RG, CPF/Passaporte,
nacionalidade e naturalidade) identificado no cadastramento da inscrição com o
número________, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que:
Aceito totalmente o REGULAMENTO da prova publicado no site oficial.
Estou ciente que se trata de Corrida em Trilhas com distâncias, aproximadas, de
50 km, 25 km, 12 km e 6 km, sendo que o percurso deve ser realizado
individualmente, sem acompanhamento, ajuda ou interferência, seja motorizada,
de bicicleta ou de pessoas não inscritas no Evento.
Disputo a UT 50K SERRA DA IBIAPABA ou o DESAFIO PARQUE NACIONAL
DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM, por livre e espontânea vontade, isentando
os Organizadores e Patrocinadores de quaisquer responsabilidades.
Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar da UT 50K
SERRA DA IBIAPABA ou do DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06
KM 12 KM 25 KM e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica
que me impeça de praticar atividades físicas e participar do Eventos citado.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela participação da UT 50K SERRA DA IBIAPABA ou do
DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM (que
incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a PHACE – Assessoria
Comunicação e Eventos, SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE,
CULTURA E ESPORTE DE UBAJARA, seus organizadores, Patrocinadores,
Colaboradores e Apoiadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer,
advindos da participação nesta corrida.
Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega
de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida
autorização por escrito dos organizadores e, também, qualquer material ou
objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das
pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das
áreas acima descritas.
Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes
ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno
conhecimento e aceito o regulamento do evento, bem como me comprometo a
respeitar as áreas da organização destinadas aos profissionais AUTORIZADOS,
e estou ciente que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do
evento, e também em locais sem autorização por escrito da organização,
podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
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Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa uma falta grave.
Autorizo o uso de minha imagem captada durante a realização da UT 50K
SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06
KM 12 KM 25 KM para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e
entrevistas em qualquer meio de comunicação, em todo território nacional ou no
exterior, por tempo indeterminado, sem geração de ônus para os Realizadores,
Prefeitura Municipal de Ubajara, ICMBio, Organizadores, Patrocinadores e
demais órgãos de mídia.
Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de
segurança pública e que todos os eventuais custos referentes à locomoção,
preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta
serão suportados única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão
Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes
custos.
Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência
médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha
participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da
minha participação na UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM.
Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
REGULAMENTO da UT 50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM.

UBAJARA, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CPF

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
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AUTORIZAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE E DEPENDENTES

Eu________________________________________________________________,
portador da Carteira de Identidade RG
nº_______________________________CPF nº _____________________,
Residente na __________________________________________, nº ________,
na cidade de _____________________, Estado __________________,
AUTORIZO_________________________________________________________,
meu filho (a)_______________________________________________________,
portador (a) da Carteira de Identidade RG nº ______________________________,
PARTICIPAR da UT 50K SERRA DA IBIAPABA ou do DESAFIO PARQUE
NACIONAL DE UBAJARA 06 KM 12 KM 25 KM, a ser realizada em 17 de Agostode
2019, no Município de Ubajara, Ceará.
Sendo essa a expressão, firmamos a presente autorização.
Ubajara, 27 de agosto de 2021.

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CPF: ____________________

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
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AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT DE PROVA POR
TERCEIRO

Eu.__________________________________________________________________
RG nº _________________________________CPF nº._______________________,
AUTORIZO a pessoa abaixo listada a retirar o meu kit e número de participação na UT
50K SERRA DA IBIAPABA E O DESAFIO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 06 KM
12 KM 25 KM e assumo a responsabilidade quando a conferência de dados, itens do
kit e entrega do mesmo, também confirmo que estou ciente das orientações e
informações passadas na entrega do Kit e que este número não pode ser transferido
para terceiros sem autorização da organização.
Autorizado
(a):_________________________________________________________________
RG nº _________________________________CPF nº.
_________________________________

_______________________, 27de agosto de 2019.

ASSINATURA AUTORIZANTE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ____________
ANEXAR XEROX DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO ATLETA

_____________________________________________________________________
ASSINATURA AUTORIZADO (A)
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