
 

 

12 horas  

INDIVIDUAL – DUPLAS E SEXTETO 

O departamento de jogging, estará promovendo no seu calendário de provas 

2021, o primeiro 12 horas do Bela Vista Country Club.  Após o sucesso do 

Viradão (ultramaratona de revezamento 24 horas), o clube vem novamente 

realizar uma prova de longa duração.  O 12horas , vai acontecer no dia 30 de 

outubro na pista de jogging do clube, das 7h da manhã as 19h.  

 

Venha se desafiar !!!! 

 

 

1 – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES  

 

1.1 – A idade mínima para  participação no 12 horas do Bela Vista, será de 18 
anos. Completados em 2021;  
 

1.2 – O 12 horas do Bela Vista, será formado pelas categorias: individual, 
duplas e sexteto;  

 

1.3 – Para efeito de idade, valerá o ano de nascimento;  
 

1.4 – As inscrições poderão ser efetuadas pelo site do FOCO RADICAL 
(www.focoradical.com.br).  

 
1.5 – O prazo final para inscrição será 27/10/21 ou enquanto houver vagas em 

cada categoria especifica;  
 

1.6 – O valor de inscrição será por atleta,  independente da categoria escolhida 
com os seguintes valores: 
 R$ 80,00  - Não Sócios  
 R$ 40,00  - Sócios BVCC;  

 

1.7 – Somente será aceito o pagamento da inscrição por EQUIPE na categoria 
SEXTETOS;   

 
 

1.8 As solicitações de cancelamento de inscrição até 27/10, ainda poderão ter 
restituição do valor integral. A partir de 28/10, a organização da prova, não 
efetuará mais restituição do valor de inscrição.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
2-  SEXTETO  - EQUIPES COM 6 INTEGRANTES  
 

2.0 – O número máximo de integrantes para formação de um sexteto, será de 6 

atletas;  

 

2.01 – Para formar um sexteto, a equipe deverá OBRIGATÓRIAMENTE ser 

formada por: 1 atleta com mais de 50 anos; 1 atleta com mais de 40 anos, 2 

atletas femininos e dois atletas livres de idade e sexo. Pelo menos um dos 

atletas de forma obrigatória deverá ter pace superior a 5’15 min/k, 

independente de sexo e idade (pace que será comprovado durante a prova);  

 

2.02 – Os paces informados no ato da inscrição, deverão ter como base uma 

prova ou tempo para distância aproximada de 10k plano;  

 

2.03-  As equipes não deverão ter erro superior ou inferior a 2 horas, com base 

nos paces informados;  

 

2.04- Para efeito da formação dos sextetos,  valerá o ano de nascimento ;  

 

2.05- Serão disponibilizados vagas para 25 sextetos. Ao se atingir esta marca, 

as inscrições, estarão automaticamente encerradas. 

 

2.06- No ato da inscrição a equipe deverá definir a sequência dos seus atletas 

(1 ao 6) e terá até o dia  27/10, para se necessário for,  alterar a sequência ou 

substituir atleta na equipe; 

 

2.07- Após esse prazo qualquer alteração na equipe, provocará uma multa de 

R$ 50,00 para a equipe, com limite de alteração até 29/10;  

 

 

2.08- A primeira distância de cada atleta deverá ser no mínimo de 4,8km ou 4 

voltas na pista de 1.200mts 



 

 

 

2.09- Somente poderá repetir um atleta, após todos já terem efetuado ao 

menos uma participação mínima de 4,8km (4 voltas na pista de 1.200mts), a 

partir de então a sequência ficará livre 

 

2.10- Não serão permitidas alterações de inscritos após 01/10;  

 

2.11- Cada atleta deverá percorrer o mínimo de 12 voltas na pista de 1.200, 

totalizando 14,400mts (pace médio mínimo da equipe em 8’20min/k);  

 

2.12- Caso o atleta seja substituído (lesão, abandono, desistência), não poderá 

mais retornar para a prova; 

 

2.13- Caso algum atleta apresente problemas físicos e não consiga realizar a 

distância mínima necessária, o atleta seguinte na ordem apresentada, 

deverá percorrer a distância faltante e, deverá completar a sua distância 

mínima, desde que essa sequência respeite o item 2.15;  

 

2.14- Caso algum atleta não venha a comparecer no dia da prova, a equipe 

deverá percorrer a distância mínima prevista para esse atleta;  

 

2.15- As mulheres somente poderão ser substituídas por outra mulher ou atleta 

com pace acima de 5’15. O mesmo vale para o atleta de 50 +, que deverá 

ser substituído (se necessário) pelo atleta de 40+ ou com pace acima de 

5’15;  

 

2.16- Caso o atleta seja impossibilitado de completar a sua volta, a equipe 

deverá retornar ao ponto de início (ponto de largada), e o atleta seguinte 

dará sequência, não sendo computado a volta incompleta. Caso o atleta 

lesionado, não tenha condições de retornar, aplica-se o item 2.13;  

 

2.17-  Serão premiados com troféus as 3 equipes (sextetos) que percorrem a 

maior distância (1º ao 3º lugar);  

 

2.18- Em caso de empate nas colocações, o critério para desempate, será a 

equipe que na soma das idades, tiver o maior score (valendo o ano de 

nascimento dos seus integrantes);  

 

2.19- É obrigatório que sempre haja um integrante da equipe na pista correndo; 



 

 

 

2.20- As trocas de bastão (revezamento) deverá ocorrer na área especifica 

designada pela organização. A troca efetuada fora dessa área, acarretará a 

punição de 1km a equipe infratora;  

 

2.21- O atleta que for efetuar a troca, deverá se apresentar a organização 

antes da sua largada e somente poderá correr, após liberação da 

organização;  

ÚNICO: O não cumprimento dessa norma, acarretará a punição (perda )  de 

2km a equipe infratora;  

 

2.22 – Cada equipe (sexteto) deverá designar um líder (responsável), que será 

a pessoa responsável por retirar o kit do sua equipe e responder pela 

mesma junto a organização da prova;  

 

2.23- O controle das voltas que cada atleta percorreu será de responsabilidade 

de cada equipe. Não é competência da organização avisar quantas voltas 

(distância), falta para cada participante completar a distância mínima;  

 

2.24- Não será aceito que o atleta largue sem sua pulseira e número de 

identificação que deverá estar em local visível, a frente do atleta;  

 

2.25- Não será permitido 2 atletas da mesma equipe, correndo ao mesmo 

tempo;  

 

   

 3- DUPLAS  

 

3.01- As duplas poderão ser: Masculino, Feminino e Misto;  

 

3.02- É obrigatório que sempre haja a presença de um dos integrantes da 

dupla na pista;  

ÚNICO: O não cumprimento dessa condição, acarretará na perda de um 1km 

de seu resultado final, essa punição é acumulativa 

 

3.03- Antes de cada troca de bastão, o integrante da dupla deverá avisar a 

organização que estará efetuando a troca (entrando na pista);  

 



 

 

3.04- Serão destinados 30 vagas para a categoria de duplas, sendo 10 vagas 

para cada categoria (masculino, feminino e misto);  

 

3.05- Serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada 

categoria (masculino, feminino e misto) ;  

 

3.06-  A distância mínima exigida de cada integrante da dupla será de 36km 

(30 voltas na pista de 1.200mts), com um total de 72km (60 voltas) para 

a dupla.  

 

3.07- A troca de bastão de revezamento, deverá ocorrer no local indicado pela 

organização.  

ÚNICO: O não cumprimento dessa norma, acarretará a punição de 2km para a 

dupla infratora;  

 

3.08- As pulseiras de identificação deverão estar no pulso do atleta durante 

todo o evento;  

 

3.09 – Demais regras seguem do regulamento geral da competição;  

 

 

 

4 -  INDIVIDUAL  12h 

 

4.01 – A idade mínima para participação individual é de 18 anos;  

 

4.02 –  O individual terá duas categorias : Masculino e Feminino;  

 

4.03 -   Serão destinados 30 vagas a categoria INDIVIDUAL;  

 

4.04   -   A distância mínima para o individual 12h será de 55voltas (66km)  

 

4.05    -  No individual, será apenas exigido que cumpra a distância mínima 

exigida;  

 

4.06 – A premiação será em troféu até o 3º lugar para cada naipe 

 

4.07 – Demais regras seguem ao do revezamento e regras gerais deste 

regulamento.  



 

 

 

 

 

 

5 – RETIRADA  DE KITS  

 

5.01- A retirada dos kits, será na sexta feira, 29/10 das 15h as 20h na 

secretaria do Bela Vista Country Club e no dia da prova a partir das 5h45.  

 

5.02 – O kit  da equipe será entregue SOMENTE para o líder responsável, 

indicado na ficha de inscrição; 

 

5.03- Para retirada o líder deverá apresentar o comprovante original de 

pagamento da taxa de inscrição e um documento de identidade com foto; 

 

5.04 – O kit irá conter obrigatoriamente: os números e pulseira de cada 

integrante inscrito; o termo de responsabilidade de cada atleta para ser 

preenchido, assinado e entregue a organização antes de cada largada;  

 

5.05 – O Líder deverá no ato do recebimento do kit, conferir se todos os itens 

acima constam do seu kit. Não sendo aceito reclamações posteriores;  

 

5.06 - Não será aceito que o atleta largue sem sua pulseira e número de 

identificação que deverá estar em local visível, a frente do atleta;  

ÚNICO: Regra válida para todos os atletas participantes do 12 horas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6 –   PREMIAÇÃO 

 

6.01– Ao final da competição, cada equipe que completar as 12h, receberá 

uma medalha de FINISHER por atleta participante, devendo os membros da 

equipe, passarem pelo pórtico de chegada e retornarem o chip a 

organização;  

6.02– A premiação será em troféu, distribuídas da seguinte forma: 

 SEXTETOS : 1º AO 3º LUGAR  

 DUPLAS : 1º AO 3º LUGAR DE CADA CATEGORIA  

 INDIVIDUAL : 1º AO 3º LUGAR MASCULINO E FEMININO 

 

6.03 –  A premiação ocorrerá logo após o encerramento da prova  

 

 

 

 

 

7 -  GERAL  

 

 

7.01- O não cumprimento da distância mínima irá desclassificar a equipe.  

 

7.02 – A largada da prova, será as 07h da manhã do dia 02 de outubro, na 

pista de jogging do Bela Vista Country Club;  

 

7.03  – O encerramento será as 19h do dia 02 de outubro, no mesmo local da 

largada.  

 

7.04  – Será vencedor a equipe / dupla e atleta, que percorrer o maior número 

de voltas, neste período;  

 

7.05 – Em caso de empate, será vencedor a equipe que primeiro registrou a 

última volta válida (antes da cirene das 12h de prova);  

  



 

 

7.06 – O atleta que estiver correndo, deverá passar pelo tapete (chip) a cada 

volta. E a entrega do bastão, deverá ser após a passagem pelo tapete e 

dentro da área de passagem;  

7.07 - O atleta seguinte a correr, somente poderá ocupar a área de passagem 

de bastão, a partir do momento que seu antecessor esteja na última volta 

do seu percurso;  

 

7.08 – Não será permitido que o atleta receba qualquer condição de ajuda 

durante a sua participação (pacing).  

 

7.09- APÓS a cirene de encerramento da prova, todas as equipes devem 

completar a volta em que estão realizando. Ex: a equipe que cruzar o 

pórtico as 11h59 de prova, deverá completar a sua volta, para receber as 

medalhas de participação;  

 

7.10 –  A prova acontecerá com qualquer condição climática. Desde que a pista 

não ofereça riscos aos competidores. Caberá única e exclusivamente aos 

diretores do departamento de jogging, determinar qualquer alteração quanto a 

realização da prova.  

 

7.11- A prova terá controle por chip, tendo duas zonas de passagem. Uma será 

na largada e outra entre 700 – 800 mt da pista.  

 

7.12- Caso o atleta, não registre sua passagem em um dos pontos do chip, a 

equipe será penalizada 1 volta. Em caso de reincidência, a penalização 

dobrará. A terceira reincidência, a equipe estará eliminada da prova.  

 

7.13- A prova terá “fiscal” de percurso, que em caso de constatação de alguma 

irregularidade,  a equipe sofrerá penalização de 1 volta.  

 

7.14  É obrigatório o uso de número de corrida em local visível, á frente do 

corpo do atleta. O numero de corrida não pode sofrer nenhum tipo de 

alteração;  

 

7.15 Não será permitido ao atleta correr sem camisa. 
 
7.16 Será de responsabilidade de cada equipe a hidratação de seus atletas.  

 



 

 

7.17 desacato, agressão verbal a qualquer um dos funcionários, fiscais ou 

membros da organização do evento, acarretará uma penalização de 3 

voltas a equipe. Em caso de reincidência, a equipe será desclassificada; 

 

7.18-  agressões físicas serão punidas com a desclassificação da equipe;  

 

7.19- organização evento reserva-se o direito exclusivo de comercializar a 
fotografia e filmagem oficial da prova 

7.20- Todos os participantes deverão obedecer às normas do trajeto 
estabelecidas pela Comissão Organizadora da prova. 

7.21- Toda inscrição de atleta deixara claro que o mesmo goza de perfeito 
estado de saúde, eximindo a Comissão Organizadora da prova, bem como os 
patrocinadores, de quaisquer responsabilidades. 

7.22 No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições 
estipuladas neste regulamento;  

7.23- É obrigatório a todos os atletas o preenchimento completo do termo de 
compromisso e entrega a organização antes de sua largada;   

5.27- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora  e 
diretoria do departamento de jogging. 

 

 

  


