
 
REGULAMENTO 001/2022 
CORRIDA NA SELVA CIRCUITO 2022  
AMAPÁ – BRASIL  
Atividade turística e esportiva com ênfase na aventura, o projeto denominado 
Corrida na Selva é uma marca da Peuara Adventure (Produtora de Eventos 
Turísticos e Esportivos), realizado no Estado do Amapá, podendo ser realizadas 
em áreas de preservação ambiental ou em áreas particulares, com predominância 
de terrenos irregulares, vegetação de floresta densa, por trilhas e ramais, subidas 
e descidas, em terrenos de terra batida, arenoso, barro, piçarra e charco. 
O EVENTO: realizado em áreas predominância de selva amazônica, sob quaisquer 
condições climáticas, podendo ser realizado em áreas de proteção ambiental, áreas 
particulares com ou sem obstáculos naturais (árvores, buracos, lama, subidas, 
descidas, travessias e etc). Evento de participação na modalidade INDIVIDUAL 
(podendo o participante executar na modalidade caminhada ou corrida); 
Terá o seguinte formato, em detrimento as regras de distanciamento e para melhor 
atender os amantes da corrida trail run, acontecerá nas áreas de selva, com locais 
previamente definido pela organização; 
Serão disponibilizadas 250 vagas para atletas de ambos os sexos; 
As etapas serão com percursos dinâmicos podendo ser quilometragens livres, 
sendo informado cada etapa pela organização o local e a quilometragem; 
Com relação ao calendário das provas, a organização fará a divulgação de cada 
etapa com antecedência, via site de inscrições e/ou redes sociais com a pagina 
oficial da marca @corrida_na_selva (instagran); 
NORMAS GERAIS:  
As inscrições somente com a organização, via transferência bancária através do 
contato 96 99162 4707, ou pelo site www.esportecorrida.com.br, as taxas de 
inscrições variam de valores de acordo com a composição do kit e etapa; 
Farão composição dos kit do atleta: número de peito, chip de apuração, camisa do 
evento, pós prova com frutaria e medalha de participação); 
O valor da taxa de inscrição das provas em hipótese alguma será restituído, em 
decorrência da desistência por parte do atleta, a organizadora poderá reter o valor 
para cobrir custos administrativos do evento; 
Em caso de desistência por enfermidade, a organizadora restituirá o valor com a 
retenção de 50% do valor da taxa, para cobrir custos administrativos; 
O atleta deverá ficar atento para o horário de largada, assim bem como o local da 
prova, a organização não se responsabiliza pelo translado dos participantes ao 
local da prova; 
Somente poderá participar da prova atletas inscritos legalmente na prova, através 
de ficha de inscrição ou com assinatura do termo de responsabilidade que deverá 
ser assinado na entrega do kit do atleta; 
A idade mínima de participação será de 15 anos (acompanhado dos pais e 
responsáveis) e/ou acima de 16 anos; 
O atleta no ato da entrega dos kits pela organização, deverá este, fazer o chekin 
dos seus dados (nome, data de nascimento, sexo), após o chekin o atleta é 
responsável pela salvaguarda e manuseio do seu número; 
Não teremos a participação de atletas cadeirantes e deficientes visuais em 
decorrência do tipo de terreno; 
O número de peito deverá estar na parte frontal do peito, não podendo ser usado 
na perna, na costa; 
 
 

http://www.esportecorrida.com.br/


 
As provas terão o seguinte formato de premiações para ambos os sexos: 

a) Faixas etária 15 a 25 anos (1º, 2º e 3º lugar masculino e feminino); 
b) Faixa etária 26 a 35 anos (1º, 2º e 3º lugar masculino e feminino); 
c) Faixa etária 36 a 45 anos (1º, 2º e 3º lugar masculino e feminino); 
d) Faixa etária 46 a 55 anos (1º, 2º e 3º lugar masculino e feminino); 
e) Faixa etária 56 a 65 anos (1º, 2º e 3º lugar masculino e feminino); 
Obs. Não haverá classificação geral. 

Metodologia de segurança da prova 
A organização adotará um protocolo de segurança para realização da prova: 
- O inscrito deverá apresentar na entrega teste de covid19; 
- A entrega de kits deverá ser em local aberto e arejado; respeitando as regras de 
distanciamento, uso de máscara, a organização disponibilizará álcool gel; 
- A prova terá o limite de inscritos no máximo 250 atletas (podendo ser acrescido 
até limite de 300) a critério da organização; 
O local onde será realizado a prova é área rural; 
Somente será permitido o acesso ao local do evento os atletas inscritos legalmente 
na prova, a organização fará a dinâmica do acesso; 
A estrutura a ser usada na prova será mínima: não podendo as equipes a 
montagem de tendas, a organização montará: 1 tenda de entrega de medalhas, 1 
tenda de entrega de frutas e apuração, será montado pórtico inflável os adaptado; 
Funil de largada, só terão acesso minutos antes; 
O horário de largada das provas normalmente as 7hs (ficando a critério da 
organização a avaliação para antes e/ou para após; 
Do sistema de hidratação: A corrida na selva não faz ponto de hidratação no 
percurso por se tratar de área de selva e proibido jogar resíduo sólido no meio 
ambiente. Diante disto, a hidratação será na largada e na chegada: com uso de 
caixa de água (ou térmica) abastecida com copinhos de água mineral (estes 
estarão higienizados), com gelo, haverá 2 pessoas do serviço de staff para entregar 
a água aos atletas e farão a distribuição dos copos de água em mesas posicionadas 
no dispositivo de dispersão, onde os mesmos realizarão a colocação dos copos e 
o corredor irá apanhar sem realizar nenhum contato físico com os staff’s; 
No percurso a organização RECOMENDA, a utilização de mochilas de hidratação, 
cintos e/ou garrafinhas squazers, a organização irá exigir do participante a 
utilização de equipamento de hidratação supracitado, não podendo este participar 
sem;  
Faz parte do plano de segurança, a DISPERSÃO: com o objetivo de não aglomerar; 
Do kit pré prova e sua entrega: poderá ser realizado via drive thru ou não, será 
informado via redes sociais local, dia e hora e a dinâmica utilizada pela 
organizadora; 
Do kit pós prova composto frutas, hidratação e medalhas, será montado dispositivo 
seguro e com medidas de distanciamento; 
Da entrega da medalha de participação aos que concluírem a prova: somente os 
atletas inscritos legalmente e finalizadores do percurso a receberão, no dispositivo 
de pós prova, sendo entregue por staff’s respeitando as medidas de segurança (uso 
de máscara); 
Da parte do percurso: terreno trail (trilha) com predominância terra batida, piçarra, 
barro, grama, trilha, ramal e estrada, com altimetria pesada com média 
complexidade; 
Teremos o auxílio ao longo do percurso com balizamentos através de fitas zebradas 
(isolando e fechando trechos com bifurcações), bandeirolas fixadas em piquetes ao 
longo do percurso coloridos; 



 
Não poderá em hipótese algum descarte de resíduo solido no meio ambiente, a 
organização irá disponibilizar local específico para depositar o lixo (cestos e sacos 
de lixo); 
Todo lixo produzido no evento será recolhido pela equipe staff e destinado ao 
descarte correto latões de lixo e/ou aterro sanitário; 
Será desclassificado o atleta que causar danos materiais a propriedade particular 
e terá que indenizar o prejuízo; 
O atleta que agredir verbalmente ou fisicamente qualquer atleta ou staff será 
DESCALSSIFICADO sumariamente; 
Poderá ser realizado interposição de recursos junto à organização, desde que o 
interessado pague uma taxa de R$ 25,00;  
Após pagamento da taxa de recurso a organização deverá deliberar decisão 
imediatamente ou no prazo de 24horas, se for o caso; 
A organização reserva-se no direito de alterar este regulamento, afim de melhorar, 
suprimindo, acrescentando textos, assim bem como adiamento ou mudança de 
local de prova, em decorrência de autorizações, tempo, distúrbios sociais e 
segurança. 
 
PEUARA EVENTOS TURÍSTICOS E ESPORTIVOS 


