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Ultramaratona em forma de revezamento – 56km 
 

Art. 1° - A 1ª ultramaratona em forma de revezamento será realizada pela FAAp – Federação de Atletismo do Amapá, 
que têm por propósito básico valorizar os corredores de rua em um evento de pista, proporcionando momentos de 
alegria e promoção da saúde através de uma competição amistosa em formato de revezamento. 
 
Art. 2º - A 1ª ultramaratona em forma de revezamento é organizada (na sua parte técnica) pela Federação de 
Atletismo do Amapá (FAAp) e será realizada no dia 17/11, com inicio as 18h na pista de atletismo da Universidade 
Federal do Amapá - UNIFAP. 
 
Art. 3º - Podem participar da Corrida atletas amadores ou profissionais representando assessorias ou clubes que não 
estejam com pendências com a federação1, organizadas em grupos de 20 pessoas, sendo a equipes constituída 
obrigatoriamente por 10 atletas do sexo feminino e 10 atletas do sexo masculino, inscritos em tempo hábil e que 
concordem com os artigos e parágrafos deste regulamento. 
§ único – cada equipe pode inscrever 04 (quatro) nomes de membros reservas, caso haja a necessidade de substituição 
no dia da Corrida. 
 
Art. 4º - Os atletas participantes da competição são premiados da seguinte forma: 

a) O grupo proclamado vencedor da competição juntamente com os classificados em segundo, terceiro, quarto e 
quinto lugares recebem troféus alusivos ao evento. 

b) Os 20 (vinte) atletas de cada grupo que participarem efetivamente recebem respectivamente, medalhas de 
participação. 

c) O chefe da assessoria/equipe ganhará 5 medalhas extras para que possam ser distribuídas entre a equipe 
técnica (treinador, fisioterapeuta, nutricionista etc) 

 
Art. 5º - Os atletas devem utilizar, obrigatoriamente, o mesmo uniforme que caracterize o grupo, sendo todos da mesma 
cor.  
§ 1° - O atleta que comparecer para uma prova sem o uniforme oficial apresentado em conformidade com este artigo, é 
impedido de participar e não havendo nenhum atleta reserva inscrito, a equipe será considerada desclassificada. 
§ 2° - O atleta deverá correr com uma pulseira de identificação, fornecida pela organização, sendo que ao fim do 
percurso de cada atleta, a pulseira deve ser obrigatoriamente retirada, afim de evitar que um mesmo atleta corra duas 
vezes o percurso. 
 
Art. 6º - A inscrição das equipes participantes será realizada presencialmente na FAAp de 08h as 11:30h, com as fichas 
devidamente preenchidas e pagamento da inscrição por equipes (RS200,00), não sendo permitida a inscrição individual 
de atletas. As inscrições serão realizadas até o dia 15/11/2018 ou enquanto durarem as vagas (30 equipes no total). 
 
Art. 7º - Serão permitidas as inscrições de até 2 (duas) equipes por assessoria ou clube, constituindo assim, equipe A e 
equipe B. No entanto, os componentes da equipe A, não poderão compor a equipe B e vice-versa. 
 
Art. 8º - Cada participante deverá cumprir obrigatoriamente o percurso de 2800m (7 voltas), sendo a ordem de corrida 
estabelecida pelas próprias equipes, ao final deverão ter corrido 10 homens 10 mulheres. 
 
Art. 9º - A arbitragem da competição será realizada de forma eletrônica através de chips contidos nos bastões de 
revezamento, e paralelamente por pessoas indicadas pela FAAp que farão a contabilização das voltas e verificarão a 
quantidade de atletas de cada sexo realizaram a corrida. 
 
§ 1º - Cada grupo poderá indicar na ficha de inscrição até 1 (um) nome de pessoa que poderá ficar acompanhando junto 
com os árbitros a contagem das voltas. 
 
Art. 10º - Os atletas podem utilizar seus próprios meios de hidratação, podendo inclusive, receber à beira da pista, 
qualquer bebida isotônica, caso julgue necessário.  
 
§ 1º - Fica proibido o uso de bebidas alcóolicas. 
 
Art. 11º - Todos os protestos a serem apresentados a equipe organizadora, deverão ser feitos por escrito, e será julgado 
por uma comissão formada no congresso. 
 
Art 12º - Os casos omissos são resolvidos pelo Departamento Técnico da FAAp. 

 

                                                 
1 Considera-se assessorias ou clubes com pendências, aquelas que realizaram eventos de atletismo sem a prévia autorização da 

FAAp. Assim, qualquer assessoria que realizou eventos desta natureza, estando assim impedida de participar do evento. 


