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ENDURANCE  -REGULAMENTO 

1:: ORGANIZAÇÃO 

Aprova ENDURANCEé uma realização da empresa ULTRAMACHO - Aventura Outdoor, inscrita 

no CNPJ 17.484.875/0001-09, sediada na Rua Tiradentes, nº 45, em Chapada dos Guimarães, 

Mato Grosso. Os organizadores Tomio Uemura e Maria Rita Ferreira Uemura compõe a direção 

que delibera sobre todas as situações que eventualmente não estejam neste regulamento. 

2:: CRONOGRAMA 

31/08 - Encerramento das inscrições endereço www.ultramacho.com.br ou até acabar as 

vagas. 

08 a 10/09 8h até 18h - Entrega dos kits na ULTRA STORE. Rua 24 de Outubro, 566B, Centro 

Sul, Cuiabá/MT.  

08 a 10/09 - 10h até 22h - Atletas de Tangará da serra, os Kits serão entregues Tangará 

Shopping Center (somente os atletas de Tangará da Serra). 

Para retirar o kit,a equipe ou apenas um dos atletas deverá ir até o local com um documento 

oficial com foto. Não haverá entrega no check in ou após a prova, mesmo para os que 

desistirem de participar da competição, a qualquer tempo. Só há exceção para entrega de kits 

no check in para duplas que não residem na baixada cuiabana. Estes podem retirar durante o 

check in no dia anterior ao evento já na Vila Aventura.  

Caso a equipe necessite que seu kit seja retirado por terceiros eles devem preencher 

corretamente o termo de retirada de kits, disponível no hotsite na aba Regulamentos, a ser 

entregue junto com a cópia de um documento com foto de um dos proprietários do kit. 

12/09 - Check in dos competidores na Vila Aventura na Estancia Amazonas, em Tangará da 

Serra, a 17 km do centro da cidade. 

 16h até as 18h - Assinatura da ficha médica, termo de conhecimento de risco, entrega de 

quatro quilos de alimento não perecível e também retirada do chip retornável.É obrigatório 

que os quatro participantes realizem a checagem de equipamentos (a lista completa está no 

item 9 deste regulamento), preencham os documentos obrigatórios que serão fornecidos no 

local e entreguem o alimento. Os documentos a serem preenchidos também estão disponíveis 

no hotsite, na aba regulamentos, para os que preferirem já levar preenchidos. 

19h30 - Briefing técnico da prova. 
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13/09 - 05h30 até 06h30–Recepção dos atletas com mesa de frutas e hidratação. 

 07h00 - Largada da prova. Para controle e segurança dos participantes, após a 

passagem do staff “limpa trilha” não é mais permitida o ingresso de nenhum quarteto na 

prova. 

11h30 – Premiação. 

4:: REGRAS 

Os direitos e obrigações dos participantes do ULTRAMACHO estão descritos no regulamento a 

seguir. Todos os atletas, fiscais e jornalistas que desejarem participar do ULTRAMACHO devem 

aceitar os termos deste regulamento e segui-los. A organização se reserva o direito de 

modificar este regulamento a qualquer momento que julgar necessário para garantir a 

segurança e o bom andamento da prova. Todas as equipes serão informadas de eventuais 

mudanças assim que as mesmas forem decididas. Ao se inscreverem, os competidores aceitam 

os termos deste regulamento.  

A maior autoridade do ULTRAMACHO é a comissão formada pela diretoria da empresa. Caso 

situações controversas ocorram antes, durante ou depois da prova, cabe a essa comissão 

tomar as decisões finais, que serão irrevogáveis.Os organizadores isentam-se de quaisquer 

responsabilidades sobre as consequências do descumprimento de qualquer item deste 

regulamento pelos participantes. 

5:: A COMPETIÇÃO E O PERCURSO 

A ENDURANCE é uma corrida multiesportiva realizada em quartetos no menor tempo possível, 

em percurso sinalizado (com staff, cal, faixas, placas, setas no chão e fitas zebradas) e 

determinado pela coordenação da prova, envolvendo as modalidades de mountain bike, 

canoagem e corrida em trilha. Existe apenas a categoria geral, onde a equipe deverá possuir 

componentes do sexo masculino e feminino na proporção que quiser. 

Será sagrada vencedora a equipe que completar todo o percurso em quarteto, sem 

penalizações, no menor tempo. Ao passar pelos pontos de hidratação a equipe deve sair dele 

obrigatoriamente junta, sob risco de desclassificação da prova. 

O trajeto e pontos de hidratação serão fornecidos apenas no briefing no dia 12 (SÁBADO).  

Abaixo seguem as características e perigos de cada modalidade. 

- Mountain Bike - São aproximadamente 40 km de mountain bike. Os atletas devem respeitar 

as normas de trânsito como ciclista, não há trajetos isolados na prova. Os competidores devem 

se manter a direita, sob pena de desclassificação. É permitido o uso de cordas para puxar as 

bikes e competidores apenas em estradas, nas trilhas tal prática é proibida. 

- Canoagem - São aproximadamente 5 km de duck, descendo o Rio Sepotuba. Dentro dos 

padrões da canoagem este rio é considerado nível 1 (numa escala de 1 a 5, sendo 1 o mais 

tranquilo e 5 o mais técnico).  
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Ultrapassagem - Em manobra de ultrapassagem é obrigatório que todo caiaque que ultrapassa 

(A) mantenha distância do caiaque ultrapassado (B). Por outro lado, não é permitido que o 

caiaque (B) altere seu percurso, visando dificultar a ultrapassagem do caiaque (A). 

SEGURANÇA - O percurso tem galhos nas margens, onde os competidores podem se enroscar 

com risco de afogamento. Os competidores deverão evitar encostar nas válvulas do caiaque, 

pois se isso ocorrer o bote pode murchar. No kit obrigatório das equipes há um rolo de Silver 

Tape, este material entre outras utilidades pode remendar o caiaque inflável, caso este venha 

a furar na hora da competição. 

-Corrida em Trilha   

São aproximadamente 7,5 km de corrida em trilha. As estradas não estarão isoladas. Carros 

terão trânsito livre. Teremos staff alertando os motoristas, mas os competidores devem se 

manter a direita e seguir as regras de trânsito como pedestres. Atitudes que contrariem esta 

orientação serão punidas com desclassificação. 

Confira a altimetria da prova 
 

 
 

6::  PARTICIPANTES  

A idade mínima é de 18 anos completos no dia da prova, não há idade limite para a 

participação. O competidor declara no ato de inscrição ser responsável pelas suas condições 

físicas e psíquicas, cabendo-lhe discernir e decidir pela integridade de sua saúde física e 

mental, e a sua segurança e em situações, que no decorrer da atividade possa perceber o 

esgotamento e o cansaço físico e mental além do limite natural, devendo avaliar 

continuamente se convém continuar o percurso. 

Declara também estar ciente do risco envolvido e assumir as consequências de acidentes que 

eventualmente ocorrerem durante a atividade, além de estar ciente, ainda, de que em muitos 

locais onde possa vir a requisitar socorro seja difícil e demorado à equipe de primeiros 

socorros alcançar. 

7:: INSCRIÇÕES  

Valor da inscrição por equipe: R$ 800 

(inclui: quatro camisetas técnicas do evento, chip retornável, quatro number plates, quatro 

head numbers, quatro números de peito, aluguel de dois ducks, quatro remos, quatro coletes 

flutuadores, água, isotônico, seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, 

atendimento físico pós prova compartilhado, medalha de finisher e estação de frutas) 

8::ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO 
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A equipe poderá solicitar mudanças referentes a um dos participantes, tamanho de camisa e a 

categoria em até 20 dias antes do evento. Após esse prazo, não será possível mais efetuar 

qualquer alteração na inscrição. 

A equipe poderá solicitar o cancelamento de sua participação na prova. Contudo deverá se 

atentar aos prazos de comunicação do cancelamento.  

A) Cancelamento até 15 dias antes da realização do evento:  

I. Crédito para utilização em uma nova etapa do Circuito ULTRAMACHO: será enviada a equipe 

um voucher com o valor total pago pela inscrição. Quando quiser remarcar a inscrição é só 

entra em contato com a Organização (65) 9905.6090. 

II. Restituição do valor pago pela inscrição: neste caso será descontado do valor pago a taxa de 

comodidade (R$ 18) e os custos administrativos da empresa (R$ 80), totalizando R$ 98. Desta 

forma, devolveremos a dupla o valor de R$ 720 do valor pago pela inscrição.  

B) Cancelamento com menos de 14 dias da realização do evento:  

I. Crédito para utilização em uma nova etapa do Circuito ULTRAMACHO: será enviado ao atleta 

um voucher com 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela inscrição. Quando quiser 

remarcar a inscrição é só entrar em contato com a Organização (65) 9905.6090. 

II. Restituição do valor pago pela inscrição: neste caso será descontado do valor pago a taxa de 

comodidade (R$ 18), acrescido dos custos administrativos da empresa (R$ 80) e dos custos 

operacionais de produção do evento (R$ 320) totalizando R$ 418. Desta forma, devolveremos 

ao participante R$ 400 do valor pago pela inscrição. 

9:: CHIPS RETORNÁVEIS 

Os chips eletrônicos utilizados na cronometragem da prova serão retornáveis. Eles serão 

entregues no check in e deverão ser devolvidos imediatamente após o término da competição. 

Está previsto um chip retornável por equipe. Para este caso, cada quarteto recebe um chip 

vinculado aos CPFs e se responsabilizam pelo mesmo. A equipe que não devolver o chip está 

sujeita a receber multa e cobrança via boleto no valor de R$ 150,00. Sendo assim, mesmo que 

o quarteto não conclua a prova, ele deve se dirigir a tenda de cronometragem para devolver o 

chip, informar a desistência e evitar receber a multa. 

O Chip deverá ser usado corretamente. Caso o atleta tenha dúvidas, deverá perguntar para um 

staff do setor de cronometragem como proceder. O uso inadequado do chip poderá acarretar 

em falhas na cronometragem ou mesmo na ausência do tempo da equipe, sendo ela, neste 

caso, a responsável pelas consequências.  

10::HABILIDADES TÉCNICAS  E EQUIPAMENTOS  

É responsabilidade da equipe que os atletas tenham as aptidões necessárias para cumprir 

todas as etapas do evento. Por razões de segurança, todos os competidores devem saber 

nadar. Os atletas são responsáveis por terem em sua posse os equipamentos obrigatórios para 
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cada trecho e devem estar preparados para apresentá-los aos fiscais da prova a qualquer 

momento. 

No sábado, 12 de setembro, será realizada na Vila Aventura a checagem dos equipamentos 

obrigatórios que estão listados abaixo. Qualquer equipe que não possua os equipamentos será 

impedida de largar até que os providencie: 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR EQUIPE A SEREM CHECADOS NO SÁBADO (12/09):  

> 1 aparelho celular com bateria cheia e PROTEGIDO, para que evite ser molhado (o número 

deve ser informado à organização, em formulário a ser preenchido na retirada dos kits). Este 

celular deverá ter salvo o número do resgate da prova: 65 9905-6090. 
Obs:Telefones da operadora Vivo pegam melhor na região.  

>Hidratação (camelbak ou caramanhola). A equipe decide se apenas um ou os dois 

competidores levam hidratação. O importante é apresentar uma solução que supra a 

necessidade da equipe em pelo menos 2 litros.  

> 1 kit de primeiros-socorros para atendimentos básicos, com os itens listados abaixo. Fica a 

critério de cada equipe a complementação desta lista mínima de acordo com suas condições 

específicas de saúde e cuidados.  

 Comprimidos de anti-histamínico/antialérgico e analgésico (8 por equipe) 

 Gaze, esparadrapo e bandagem 

 2 Pares de luvas de látex 

 1 fita Silver Tape 

 4 apitos 
 
>Capacetes de mountain bike com números já adesivados (é obrigatório o uso de capacete 
durante toda a prova, nos percursos de corrida em trilha, canoagem e mountain bike)  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
- A organização fornecerá a cada competidor camisetas e numerais para uso durante a 

competição na bike, no peito e no capacete. Eles deverão ser utilizados durante todo o 

percurso e estar sempre visíveis. É proibido fazer qualquer modificação na camiseta oficial. As 

equipes podem colocar logomarcas de patrocinadores e apoiadores nos outros itens de 

vestuário (bermudas, shorts, manguitos) e em equipamentos (mochilas, bikes).  

- Os coletes e caiaques infláveis (ducks) são fornecidos pela organização, mas cada equipe é 

responsável pela manutenção do equipamento. Em caso de dano ao remo o valor é de R$ 200, 

para o colete o valor é de R$ 200. Caso haja dano no bote o caso será analisado 

separadamente. 

-Corrida em trilha: é obrigatório o uso de tênis ou sapatilha durante toda a prova. 

Competidores que desejarem trocar de calçado deverão ser autossuficientes, ou seja, carregar 

todo o equipamento que desejarem substituir incluindo peças para bike. 

É proibido deixar equipamento pelo caminho ou na bike, sob pena de desclassificação. 
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11:: SEGURANÇA E SEGURO 

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES: Caso um competidor necessite de cuidados médicos 

relacionados a algum trauma durante a prova, será transportado até o hospital público de 

Tangará da Serra. Caso um competidor necessite de suporte avançado à vida ou administração 

via oral/intravenosa de medicamentos, ele pode ser impedido de continuar. A organização se 

reserva o direito de impedir um competidor de iniciar ou prosseguir na prova.  

A organização se reserva o direito de cancelar ou modificar trechos da prova, visando a 

segurança dos competidores. Certas condições climáticas obrigarão a organização a cancelar a 

realização da prova por motivos de segurança. O cancelamento poderá ocorrer durante a 

realização da corrida, mesmo que algum competidor já a tenham concluído. Todos os 

participantes receberão da organização o seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade 

civil. As abrangências do seguro serão fornecidas pela empresa contratada para prestação 

deste serviço, a Porto Seguro. 

Competidores com alergia a picada de insetos ou outros elementos contidos em ambiente 

natural devem levar a própria medicação para a prova e informar na ficha médica a sua 

condição. A qualquer momento que a equipe se encontre em perigo e precise de resgate, deve 

usar o telefone celular para acionar o resgate pelo número 65 9905-6090. 

12::Premiação e tempo de corte 

As três primeiras equipes a completarem a prova recebem troféus. Não há premiação em 

dinheiro. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalha. Não há tempo 

de corte. A organização está preparada para atender a todos. 

A equipe com direito a premiação deverá retirar a medalha, troféu e demais artigos oferecidos 

pela organização durante a cerimônia de premiação. Caso contrário, perderá o direito aos 

prêmios. Prêmios não serão entregues posteriormente ao momento designado para tal. 

13 ::Patrocinadores e direito de imagem  

O competidor não poderá sobrepor um patrocinador pessoal aos patrocinadores da prova. 

Todos os competidores, assistentes, amigos e familiares concordam, incondicionalmente, em 

terem suas imagens e entrevistas divulgadas por meio de fotos, filmes, jornais, revistas, 

internet, rádio e televisão para uso informativo, promocional ou publicitário relativos ao 

ULTRAMACHO, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de 

comunicação. Vídeos e fotos relativos ao ULTRAMACHO têm o direito reservado aos 

organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a 

cobertura do evento deve ser submetida à aprovação por escrito dos organizadores da prova.  

14::Apelações  

Qualquer apelação referente a resultado deverá ser feita à organização mediante o pagamento 

de taxa de R$ 300. O reclamante deverá apresentar prova em vídeo ou foto de sua denúncia. 

Só será aceito testemunho, sem imagem, do Staff da prova.  A apelação será aceita antes da 

premiação. A apelação será analisada pela comissão técnica formada pelos organizadores e 
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caso a denúncia seja pertinente o valor será devolvido. Casos que necessitem de decisões 

imediatas poderão ser resolvidos por apenas um membro da organização, mas podem ser 

retificados posteriormente pela direção do ULTRAMACHO.  

15::Meio Ambiente e leis que regem a região 

O ULTRAMACHO oferece aos participantes a chance de passar por locais onde a natureza é 

preservada e o acesso é restrito. É de suma importância que os competidores mantenham os 

locais por onde passarem da mesma maneira que os encontraram. É terminantemente 

proibido impactar ou desrespeitar o meio ambiente, os motoristas, os moradores e os turistas 

que porventura estejam no percurso. É terminantemente proibido jogar lixo ao longo do 

percurso. Tais infrações serão penalizadas com a desclassificação do competidor quando 

comprovadas. 

16 ::Penalizações  

A equipe será desclassificada em caso de:  

-Uso de meios de transporte e ajuda de terceiros não autorizada pela organização;  

-Documentação falsa troca de competidor durante a corrida;  

-Falta de socorro a competidor em perigo;  

-Auxílio físico a outra equipe que não corre perigo; 

-Poluição do meio ambiente;  

-Falha em manter-se no percurso determinado;  

-Falta de equipamentos obrigatórios;  

-Deixar equipamento na bicicleta como câmaras, bombas e remendos; 

-Largar após o “limpa trilha”.   

A qualquer momento competidores podem emprestar ou ceder equipamentos e suprimentos 

a qualquer equipe que necessite. Competidores de equipes diferentes podem se ajudar 

fisicamente em casos específicos como subir a bike em um barranco ou “pular uma cerca”. 

Mas atletas de equipes diferentes não podem se ajudar em outras situações como empurrar a 

bike numa subida. Casos não listados aqui serão analisados pela comissão organizadora. 

Chapada dos Guimarães, 21 de julho de 2015. 

Organização do ULTRAMACHO 

 


