ARTIGO 1º Filípides e Suca Sports são as empresas responsáveis pela organização do evento
denominado 11º Maratón Internacional de Punta del Este. A competição será realizada no
domingo, 09 de setembro de 2018, podendo dela participar todas as pessoas que tenham ao
menos 18 anos completados no dia da prova para as distâncias de 42k e 21k, e ao menos 14
anos para as distâncias de 10k e 5k.
ARTIGO 2º Para retirar seu kit os atlêtas deven apresentar:
1. Documento de identidade.
2. O comprovante de pagamento, ou o email de confirmação do PayPal, ou o recibo se o pagamento
foi realizado por algum de nossos agentes no exterior.
3. Termo de responsabilidade assinado. Baixe aqui. Os menores de 18 anos que participem nas
corridas de 10k e 5k deveram apresentar o termo de responsabilidade assinado por eles e pelo
pai/mãe
4. (SÓ PARA MARATONA) Atletas uruguaios: Documento de Aptidão Física expedida pela
Direção Nacional do Esporte (Ministério de Turismo e Esporte) e/ou Carnê de Saúde Básico ou
certificado médico que comprove que não existe contra-indicação à realização de uma maratona.
Recomenda-se, aos maiores de 40 anos, a consulta a um médico cardiologista se tal consulta não
foi exigida para a realização do Carnê de Saúde. Atletas estrangeiros: Certificado médico que
comprove que não existe contra-indicação à realização de uma maratona.
ARTIGO 3º O tempo máximo de duração da prova é de 6:00 horas, depois do qual serão retirados
todos os pontos de controle, ficando o circuito totalmente aberto ao trânsito.
ARTIGO 4º Os números de corredor deverão ser colocados obrigatoriamente no peito, sem
retocar ou dobrar, não sendo possível modificar o mesmo. Serão desclassificados todos os/as
atletas que não tenham o número de peito visível, assim como também os que não cumpram
com o percurso completo ou que demonstrem comportamento anti-esportivo.
ARTIGO 5º Todo aquele que corra sem estar inscrito, sem número de peito, com o número
trocado ou sem ter a idade mínima segundo o regulamento, não terá acesso a nenhuma das
prerrogativas das quais tem direito os atletas oficialmente inscritos, e poderão ser convidados a
abandonar a prova a qualquer momento. Qualquer das faltas mencionadas ocasionará em
desqualificação automática. A organização se reserva o direito de realizar aleatoriamente, entre
todos os competidores, controle antidoping, em especial aos vencedores da competição. Em
caso de resultado positivo no antidoping, o atleta será imediatamente desclassificado e terá
retirado qualquer prêmio que possa ter recebido.
ARTIGO 6º A organização recomenda a todos os participantes que realizem um exame médico
antes da competição, para verificar suas condições para a realização da prova.
ARTIGO 7º A organização colocará à disposição dos atletas um local para guardar seus objetos
pessoais, próximo aos pontos de largada e chegada, não se responsabilizando pelos objetos na
sacola entregue. Recomenda-se não guardar objetos de valor no guarda-volumes, tais como
relógios, roupas ou acessórios de valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares,
cheques, cartões de crédito, etc. A organização não é responsável por nenhum objeto guardado
no guarda-volumes, posto que este serviço é um serviço de cortesia.
ARTIGO 8º (SÓ PARA A MARATONA) A organização disponibilizará o transporte para recolher
os/as atletas que, por qualquer razão, não queiram ou não possam continuar na prova. O
transporte circulará no final da competição, atrás do último competidor, até a chegada.
ARTIGO 9º A cerimônia de participação se realizará em lugar e horário a definir, com entrega de
prêmios: a) aos 3 primeiros homens de cada Categoria; b) às 3 primeiras mulheres de cada
Categoria; c) aos 5 primeiros da classificação geral masculina; d) às 5 primeiras da classificação
geral feminina. A classificação final, com o aval de juízes oficiais da competição, é inapelável,
assim como as decisões tomadas pelos mesmos no transcurso da prova. Os prêmios da
classificação geral não são cumuláveis com os prêmios das Categorias. Toda reclamação deverá
ser apresentada por escrito à Direção Técnica do evento dentro dos 60 minutos posteriores a
sua comunicação. Todo o atleta que complete a prova conforme o regulamento terá direito aos
prêmios publicados no mesmo ou os que se informarão na página web do evento. Todos os
atletas que forem chamados para receber seus prêmios deverão dirigir-se de imediato à área de
premiação e pódio para a entrega dos mesmos; aqueles que não se encontrarem na cerimônia
por qualquer motivo não terão direito a reclamação posterior. Os atletas que não estiverem
presentes na cerimônia de premiação terão um prazo de até sessenta (60) dias para retirar os
prêmios em lugar a determinar; isto não é válido para os prêmios dos patrocinadores que
somente poderão ser retirados no momento da premiação. A organização não se compromete a
enviar aos atletas os prêmios que não forem retirados pessoalmente. A organização se reserva
o direito de incluir qualquer outro tipo de prêmio, que será informado na página web do evento.

ARTIGO 10º Os únicos veículos autorizados a seguir a prova são os designados pela
Organização. É totalmente proibido seguir os corredores em moto, a pé, em bicicleta ou em outro
veículo, sendo que a polícia tem ordem expressa de retirá-los do circuito com o fim de evitar
qualquer tipo de acidente.
ARTIGO 11º É terminantemente proibido utilizar símbolos políticos ou religiosos de qualquer
espécie. Verificando-se algum destes casos, será solicitado ao atleta a retirada de tal símbolo
sob pena de desclassificação.
ARTIGO 12º Todos os atletas que participam desta prova o fazem sob sua completa
responsabilidade, com o conhecimento de que participar de uma maratona pode implicar em
sérios riscos. A Organização declina toda responsabilidade dos danos que a participação nesta
prova possam causar a um atleta, a outras pessoas e inclusive nos danos que terceiros causem
aos participantes. A organização do evento, seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não
assumem responsabilidade alguma pelos prejuízos e danos causados por um atleta inscrito no
evento a terceiros ou outros participantes, ficando tais prejuízos sob a exclusiva responsabilidade
do atleta.
ARTIGO 13º A organização, seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não reembolsarão
nenhuma quantia de dinheiro equivalente ao valor dos equipamentos e/ou acessórios utilizados
pelos atletas no evento, independentemente do motivo, nem pelo extravio de materiais ou
prejuízos sofridos pelos atletas durante a sua participação.
ARTICULO 14º Após o pagamento, as inscrições não são transferiveis para outros atletas nem
outras edições desde evento.
ARTIGO 15º É requisito obrigatório de participação a assinatura – na retirada do kit – do termo
de responsabilidade e a aceitação do presente Regulamento.
ARTIGO 16º Todos os atletas consentem expressamente a publicação do seu nome na
Classificação da prova assim como sua imagem nos meios de comunicação e/ou internet pelo
simples fato de inscrever-se.
ARTIGO 17º Não poderão participar do evento aqueles atletas que estejam suspensos, ou que
tenham tido comprovação de uso de substâncias proibidas, ou que estejam cumprindo qualquer
tipo de penalidade imposta por Confederações ou Federações que o inabilite da atividade que
esteja em vigência no momento do evento.
ARTIGO 18º Qualquer situação ou acontecimento técnico-esportivo imprevisto que possa ocorrer
durante a realização do evento e que não tenha sido contemplado neste regulamento, ficará
sujeito à exclusiva decisão da Direção Técnica da prova.
ARTIGO 19º Os organizadores/realizadores poderão suspender o evento por questões de
segurança pública, condiçoes meteorológicas, atos públicos, vandalismo e ou outras razões de
força maior.
ARTIGO 20º O atleta que, em qualquer momento, não cumpra com as regras descritas no
presente regulamento, ou que omita comunicar por escrito à organização qualquer impedimento
de sua parte, poderá ser desqualificado para participar deste evento.
ARTIGO 21º A organização se reserva o direito de modificar qualquer dos artigos deste
regulamento antes do início da prova.

