
REGULAMENTO 

 

A PROVA 

A Ultramaratona Inhumas Race é uma competição individual de resistência, que será 

realizada no dia 13 de Maio na cidade de Inhumas – GO. A largada será às 9h no Posto 10, St. 

Alegrino Lelis. A prova se enquadra no formato XCM, serão 82Km exatos com um ganho de 

elevação de 1550m. 

PERCURSO 

O percurso será marcado em seus pontos críticos com marcas de cal, faixas zebradas, 

placas, indicando, as entradas corretas, minimizando assim o risco de atletas perdidos. 

A prova terá dois pontos de apoio ao atleta sendo ponto de hidratação por conta da 

organização da prova e apoio de terceiros nas demais necessidades.  

Não poderá haver em hipótese alguma apoio de terceiros fora das áreas predeterminadas 

pela organização da prova.  

Somente a organização da prova poderá oferecer algum tipo de apoio fora das áreas 

previamente definidas. 

Os pontos de apoio ao atleta, oferecidos pela organização da prova, ficam definidos para 

o Km 35 e no km 58. 

Os pontos de apoio onde as equipes poderão prestar assistência aos seus atletas ficam 

definidos para: 

1º Ponto: Estacionamento do Empório do Peixe (em frente a Lanchonete Bambuí), GO 

070, na cidade de Itauçu.  

2º Ponto: Km 20, sentido Inhumas – Santa Rosa, GO -426. 

INSCRIÇÕES 

SOMENTE PODERÁ SER FEITAS PELO SITE OFICIAL DO EVENTO 

www.sistime.com.br 

Não haverá em hipótese nenhuma inscrições fora do Site ou após a data de 

encerramento. 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

LOTE 01- 01/03/2018 A 30/04/2018 valor R$ 60,00 

LOTE 02 - 01/05/2018 A 09/05/2018 valor R$ 80,00 



NO ÚLTIMO DIA DE VENCIMENTO DE CADA LOTE O ATLETA TEM ATÉ ÀS 20 HORAS PARA 

FAZER E PAGAR A MESMA 

Todas as inscrições feitas no site WWW.SISTIME.COM.BR e não pagas até a data de 

vencimento do boleto serão automaticamente canceladas. 

CATEGORIAS 

A Prova terá 4 categorias divididas por idade, válido pelo ano de nascimento: 

Categoria A – Masculina de 14 a 22 anos; 

Categoria B – Masculina de 23 a 34 anos; 

Categoria C – Masculina de 35 a 44 anos; 

Categoria D – Masculina de 45 acima; 

Categoria E – Feminina livre de 14 anos acima. 

ORDEM E HORARIOS DE LARGADA: 

09:00 h - Masculina de 14 a 22 anos; 

09:02 h - Masculina de 23 a 34 anos; 

09:04 h - Masculina de 35 a 44 anos; 

09:06 h - Masculina de 45 acima; 

09:08 h - Feminina livre de 14 anos acima. 

 

ENTREGA DE NUMERAIS (kits) 

 

 Será entregue somente no dia da prova NO LOCAL DE LARGADA DAS 06:30h AS 8:00h. 

Somente serão entregues aos atletas mediante a apresentação de documento de identidade e 

recibo de confirmação de inscrição. 

 

PREMIAÇÃO 

Cada categoria receberá troféus para os dez primeiros, premiação em dinheiro para os 

três primeiros e brindes para o quarto e quinto colocado. 

1º Lugar: R$ 300,00 

2º Lugar: R$ 200,00 

3º Lugar: R$ 150,00 

4º Lugar: Brinde 

5º Lugar: Brinde 

A premiação poderá sofrer variação de valor se o números de atletas inscritos em cada 

categoria, for inferior a 10 participantes. 

 

É obrigatório o uso de equipamento de segurança pessoal. A organização se 

responsabiliza a fornecer apenas água mineral, alimentação e suplementação são de inteira 

responsabilidade do atleta. 



IMPORTANTE 

 Ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e 

psicologicamente para participar da prova e não ter nenhum impedimento médico à sua 

participação na mesma. O mesmo compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o 

meio ambiente ao longo do percurso e os outros atletas e aceitam incondicionalmente todas 

as cláusulas deste regulamento. 

 

ORGANIZADOR: 

Wilker Fernandes Campos 

         (62) 98566-8261 - Whatsapp 

 

 

 


