
 

 

 

REGULAMENTO CIRCUITO ECORUN 2017 
 

INFORMAÇÕES DAS ETAPAS 
A Ecorun é uma corrida ecológica de contato direto com a natureza, com percursos de trilhas em 

regiões de mata ou praias, realizada de forma sustentável buscando mitigar os possíveis impactos ao 

meio ambiente. Além disto, é uma corrida sustentável e inclusiva.  

 

A Ecorun será organizada pela Equipe Extremos Aventura que terá a responsabilidade de planejar, 

executar e divulgar o resultado de cada Etapa. Será responsável, ainda, por identificar locais que 

permitam a realização das referidas Etapas.  

 

Em 2017 a EcoRun será realizada em 3 Etapas, conforme calendário a seguir: 

 

DATA EVENTO 

07/05/17 ECORUN CIMNC 

16/07/17 ECORUN ARENA DE PERNAMBUCO 

15/10/17 ECORUN RESERVA DO PAIVA 

 

As Etapas da EcoRun serão realizadas nas datas acima, com largadas previstas para às 8 horas, com 

percursos aproximados de 5 km, 10 km  e 15 km. Explorando trilhas, passando por áreas de mata, 

com terreno arenoso, rochoso, piçarra e argiloso, evitando, quando possível o uso de terrenos 

pavimentados. 

 

Nos locais onde serão realizadas as Etapas a organização poderá disponibilizar, para os participante 

inscritos, uma infraestrutura com os seguintes equipamentos: área para concentração, 

estacionamento, mesa de frutas, pontos de hidratação, trilha balizada, banheiros, local de largada e 

chegada e local para premiação. Esta infraestrutura será divulgada com antecedência para viabilizar 

a logística dos participantes inscritos. 

 

KIT 
O Kit é o conjunto de materiais que o participante inscrito receberá antes de cada Etapa, será composto 

por itens definidos pela organização e adequados a Etapa. O Kit tem por objetivo presentear os 

participantes inscritos com brindes que poderão ser fornecidos pelas empresas parceiras. 

A entrega do Kit será previamente informada, podendo ocorrer em lojas, empresas, academias, 

patrocinadores, apoiadores, realizadores e afins. Para a retirada do Kit o participante inscrito deverá 

apresentar documento oficial de identificação com foto. 

 

O inscrito maior de 60 anos ou PNE, que tiver desconto na inscrição, terá que comparecer 

pessoalmente no local da entrega do KIT munido de seu documento de identidade.  
No caso da retirada do Kit do inscrito pagante com o valor integral, poderá ser feito por terceiro, o 

mesmo deverá apresentar cópia do documento oficial com foto do participante inscrito. 

 

Não será permitida alteração do tamanho da camisa no momento da retirada do kit. A organização se 

baseará nas informações fornecidas no ato da inscrição. 

 

Nenhum Kit poderá ser retirado senão no(s) dia(s)/local(is)/horário(s) definido(s) pela organização. 



 

 

 

 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

A Federação Pernambucana de Corrida de Aventura – FEPECA certifica a Etapa como  modalidade 

trekking, sendo esta uma das modalidades esportivas da Corrida de Aventura; bem como  atesta que 

a Equipe Extremos Aventura é sua filiada.  

 

A idade mínima para participação é de 14 anos para o percurso de 5 km, 16 anos para o percurso de 

10 km. Nesses casos, para os menores de 16 anos será necessária autorização dos pais ou responsável.  

 

No ato da inscrição o participante inscrito estará aceitando/concordando/autorizando todas as 

condições estipuladas neste Regulamento e afirmando que: 

 

 Pratica exercícios físicos com regularidade, estando saudável e apto para participar desta 

Etapa nas condições descritas neste regulamento; 

 Submeteu-se a avaliações médicas antes da Etapa e possui aval/parecer/autorização médica 

para a prática esportiva que envolve este evento, consoante este regulamento. 

 

Ao participar da corrida EcoRun, o participante inscrito faz por própria conta e risco e manifestação 

livre de sua vontade, não cabendo à Organização, seus Promotores, Patrocinadores, Apoiadores e 

Responsável Técnico qualquer responsabilidade por esta decisão, ou por sinistros ou danos que, por 

ventura, o  participante inscrito se envolva ou cause antes, durante e após a competição. 

 

A Organização, bem como seus apoiadores e realizadores não se responsabilizarão por prejuízos ou 

danos causados, pelo participante inscrito na Etapa, a terceiros e/ou outros participante inscritos, 

sendo de única e exclusiva responsabilidade do agente causador. 

 

A Organização atenderá a todos participantes inscritos, indistintamente com assistência de 

Ambulância, Socorrista e/ou Enfermeiro durante a prova. Em caso de emergência médica, o 

atendimento inicial será efetuado no posto médico da prova e havendo necessidade, o participante 

inscrito será removido para a rede pública de saúde mais próxima ou para um hospital particular 

conveniado ao plano de saúde apresentado pelo participante inscrito ou por quem se manifestar em 

favor do mesmo, no momento próprio. 

 

Todos os participantes inscritos deverão obedecer ao percurso estabelecido pela Organização, sobre 

pena de desclassificação/penalidade daquele que não o respeitar, bem como assumirá todos os riscos 

inerentes à desobediência das regras e determinações da Organização. 

 

Todos os participantes inscritos serão identificados por um número, denominada “número de peito”, 

que será fornecido pela Organização. 

  

O “número de peito” deverá ser afixado na parte frontal da camiseta. É obrigatório o uso do 

mesmo durante todo o percurso da Etapa. Qualquer danificação ou má visualização de tal 

número implicará na desclassificação/penalidade ou retirada do participante inscrito, pelos Fiscais, 

antes da chegada da Etapa. 

 

 

 



 

 

A largada será realizada no espaço delimitado pela organização, onde somete os participante 

inscritos poderão ter acesso a este espaço. 

 

O participante inscrito não poderá ultrapassar a linha de largada antes do início oficial da corrida.  

Os participantes inscritos deverão obedecer obrigatoriamente aos trajetos demarcados sobre pena de 

ser desclassificado/penalidade. 

 

Os participantes inscritos poderão receber um chip que tem a finalidade de monitorar, registrar a 

passagem por pontos preestabelecidos pela Organização e apurar o resultado da Etapa. 

 

A utilização do número de peito e/ou chip trocado por participante inscrito não cadastrado no 

respectivo chip implicará em desclassificação sem devolução do valor da inscrição. 

 

O participante inscrito para uma distância não poderá mudar de distância após o encerramento das 

inscrições ou durante a prova, sob pena de desclassificação sem devolução do valor da inscrição. 

 

A Organização disponibilizará pontos de hidratação, distribuídos ao logo dos percursos 

somente para os participantes inscritos. 

  

O participante inscrito deverá descartar os copos de água ou qualquer outro objeto 

EXCLUSIVAMENTE nas áreas indicadas pela organização, que poderá ser alguns metros após os 

pontos de hidratação.  

 

É totalmente proibido o descarte de copos de água ou qualquer outro tipo de objeto e/ou lixo que não 

seja nos locais indicados pela Organização, podendo este ato, levar a desclassificação do participante 

inscrito e as penalidades da legislação brasileira. 

 

A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. 

 

A Organização disponibilizará banheiro para os participantes localizados na área do evento. Não será 

disponibilizado vestiários. 

 

Em caso de desistência até 20 dias antes, o participante terá direito a devolução de 70% da taxa de 

inscrição paga. Em até 10 dias, terá direito a devolução de 50% da taxa de inscrição paga e em menos 

de 05 dias da Etapa, terá direito a devolução de 30% da taxa de inscrição paga. Toda desistência e 

pedido de devolução da taxa deverão ser endereçados a organização através de comunicado por 

escrito e justificado, cuja data de registro será usada como prova para todos os fins legais. 

 

As promoções e descontos não são acumulativos. 

 

Será emitido o resultado provisório da ordem de chegada dos 10 primeiros participante inscritos de 

cada percurso. Caso haja discordância do resultado, o participante inscrito deverá entregar a 

organização recurso escrito com as alegações fundamentadas, até 30 minutos após a sua chegada. A 

organização julgará a procedência ou não das alegações no prazo de até 1 (uma) hora. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A Organização da prova se dá o direito de alterar, reduzir, ampliar, modificar, transformar as 

distâncias do percurso, de acordo com a disponibilidade da região, condições climáticas e/ou 

eventuais motivos de força maior. 



 

 

 

Todos os assuntos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela organização.  

 

PONTOS DE HIDRATAÇÃO: 

Os pontos de hidratação serão posicionados numa distância aproximada a cada 3 km, nas provas com 

distância até 15km. Haverá também um ponto de hidratação na chegada, na área reservada aos 

participantes inscritos. 

 

USO DA IMAGEM: 

Os participantes inscritos individuais, de equipes e seus acompanhantes aceitam, concordam e 

autorizam serem divulgados através de fotos, filmes, transmissões e entrevistas em veiculações em 

rádios, jornais, revistas, televisão, redes sociais, mídias digitais e demais meios/instrumentos para 

fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes a Etapa da EcoRun, sem acarretar 

qualquer ônus a Organização, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação, cedendo 

totalmente os direitos de arena, de imagens e autorais aos organizadores, patrocinadores e 

realizadores. 

 

PREMIAÇÃO E CATEGORIAS: 

 

A premiação será realizada no mesmo dia e local da Etapa. A mesma ocorrerá 30 minutos após a 

chegada dos 10 primeiros colocados de cada percurso (5 km, 10 km e 15 km).  

 

A organização poderá solicitar do participante inscrito documento de identificação com foto antes da 

premiação. 

 

A classificação se dará pelo tempo bruto geral de cada percurso determinado. 

 

GERAL MASCULINO E FEMININO: 

1º colocado geral masculino e feminino; 

2º colocado geral masculino e feminino; 

3º colocado geral masculino e feminino; 

4º colocado geral masculino e feminino; 

5º colocado geral masculino e feminino; 

 

Os participante inscritos que forem premiados deverão estar no local para receber suas premiações. 

Caso, por motivo de força maior, não puderem permanecer, deverão nomear um representante para 

subir ao pódio, sob pena de não receber a premiação. 

  

VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÃO: 

As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do site www.extremosaventura.com.br e 

demais meios divulgados exclusivamente pela organização dentro do prazo determinado pela mesma. 

Caso ainda haja vagas disponíveis, a organização poderá estender o prazo de inscrições até o 

preenchimento das vagas restantes. 

 

CONCLUSÕES FINAIS: 

A Organização solucionará fatos e imprevistos caso ocorram, mediante respeito à legislação 

pertinente e elege a comarca de Recife como foro para eventuais lides judiciais.################ 

 


