
REGULAMENTO  

FIRE EXTREME RACE  

 

É uma corrida de obstáculos em série, cujo objetivo é a superação do maior número 

de obstáculos, testando os limites físicos e psicológicos dos competidores. 

 

1 A PROVA  

 

1.1 A FIRE EXTREME RACE será realizada no dia 25 de novembro de 2018, na 

Faculdade Meta - FAMETA, localizada na Estrada Alberto Tôrres, 1129 – Bairro 

Primavera. 

 

1.2. O percurso da prova é em terreno variado, estrada de chão – terrenos acidentados – 

A corrida será disputada na distância de entre 4 e 5 kms com 15 obstáculos construídos, 

o(a)s atletas terão 3 tentativas para executarem os obstáculos, aqueles que não 

completarem os mesmos terão que penalidade como burppes, polichinelo e/ou 

agachamentos, que serão definidos pelo Organização. 

 

1.2.1. O(a)s atletas deverão realizar os seguintes obstáculos: 

 

1. Muralhas da China: O(a) atleta precisará saltar e ultrapassar os muros de alturas 

diferentes. 

 

2. Macaco Prego: O(a) atleta passará por cima como macaco balançando em arvores ou 

termina por baixo como porco na lama.  

 

3. Levantamento de Peso: O(a) atleta deverá levantar o peso até o limite determinado e  

abaixa-lo devagar, sem solta-lo; caso ocorro de solta-lo precisará refazer o obstáculo. 

 

4. Campo Minado: O(a) atleta passará por vários pneus de tamanhos diferentes que irão 

esta dispostos para serem ultrapassados pulando por eles. 

 

5. Era Glacial: O(a) atleta deverá entrar na piscina com gelo e ultrapassa a barreira 

mergulhando. 

 



6. Fuga - O(a) atleta precisará rastejar por 20 metros na lama e embaixo de arame 

farpado, são 0,50 centímetros entre o chão e o arame. 

 

7. Quebra Pleura - O(a) atleta precisará saltar um tronco de madeira instalado a uns 2 

metros do chão. 

 

8. Carga Pesada - O(a) atleta precisará apanhar uma torra de madeira e carrega-la até o 

local demarcado. 

 

9. Aranha: O(a) atleta deverá subir e descer em uma escada de cordas, de 

aproximadamente 5m de altura. 

 

10. Monte Fire Extreme: O(a) atleta precisará escalar 2,5m de rampa inclinada, utilizando 

a impulsão de suas pernas e força nos braços. 

 

11. Power Electronics: O(a) atleta deverá transpor a cortina de fios desencapados de 100 

volts. 

 

12. Por uma Linha: O(a) atleta deverá subir um muro de 5m com auxilio de uma corda. 

 

13. Carga Pesada II: O(a) atleta precisará apanhar um peso de cimento e carrega-lo até o 

local demarcado. 

 

14. Cordas Entrelaçadas: O(a) atleta passará por um entrelaçado de cordas suspensas, 

não sendo permitido arrasta-se no solo neste obstáculo. 

 

15. Rota da Liberdade: Pule as labaredas de fogo e complete o desafio Fire Extreme 

Race  

 

1.2.2. Todos os obstáculos e penas a pagar deverão ser realizadas por todos os atletas. A 

não realização de algum dos obstáculos supramencionados o(a) atleta será 

automaticamente desclassificado e deverá se retirar da prova no obstáculo que não 

realizar, não sendo permitido prosseguir aos obstáculos seguintes. 

 

1.2.2. Os obstáculos não serão necessariamente nesta ordem. Podendo sofrer alterações 

que a Organização julgar necessárias para manter a segurança dos participantes.  



 

1.3. Será uma volta de 5 km no percurso totalmente balizado e com ponto de hidratação 

para CATEGORIA GERAL. 

 

1.4. A largada da prova será realizada sob qualquer condição climática, da seguinte forma: 

1.4.1– CATEGORIA CBMAC: às 06:45h 

1.4.2 – CATEGORIA 56+: às 07:00h 

1.4.3 - CATEGORIA 46 – 55: às 07:15h 

1.4.4 – CATEGORIA 36 – 45: às 07:30h 

1.4.6 – CATEGORIA 26 – 35: às 07:45h 

1.4.7 – CATEGORIA 16 – 25: às 08:00h 

1.4.8 – O(a) atleta somente estará apto a PREMIAÇÃO em sua categoria se tiver largado 

obrigatoriamente no horário definido para sua bateria, bem como realizar todos os 

obstáculos, de acordo com as normas deste Regulamento. 

 

1.5 A corrida terá duração limite de 1h30(uma hora e trinta minutos) a partir do horário 

de largada com possibilidade de pontos de cortes em partes do percurso considerando o 

mesmo ritmo limite (15min/km). Caso o(a) atleta exceda este tempo, ele(a) será 

convidado(a) a se retirar da prova e será desclassificado. 

 

1.6. A organização solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de 

Largada para eventuais alterações nos respectivos horários. 

 

1.7. A prova será disputada na por categoria INDIVIDUAL MASCULINO e INDIVIDUAL 

FEMININO. 

 

1.8. Não haverá medição de tempo individual, tampouco haverá classificação por equipe 

ou individual, exceto para os 10 primeiros de cada categoria. 

 

2 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS  

2.1. As inscrições serão feitas pelo https:\\www.acrerunnig.com.br, para todos os atletas. 

 

2.2. O valor da inscrição será: 

- KIT VIP - R$ 120,00 - Camisa de Micro Dry + Medalha de Metal + Número de Peito + 

Squezee de Alumínio + Boné Personalizado e Pós Corrida; 

 



- KIT BÁSICO - R$ 100,00 - Camisa de Micro Dry + Medalha de Metal + Número de Peito 

+ Boné Personalizado e Pós Corrida, e; 

 

- KIT SIMPLES - R$ 80,00 - Medalha de Metal + Número de Peito + Squezee de Alumínio 

e Pós Corrida. 

 

2.3. Os atletas terão até dia 30 de setembro do ano em curso para realizar o 

pagamento. 

 

2.4. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

 

2.5. Poderá participar da corrida o(a)competidor(a),aqui denominado(a) atleta, que se 

inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo 

determinado e expressar concordância com as normas deste Regulamento. 

 

3 – LOCAL, DATA E HORARIOS PARA RETIRADA DE KIT 

3.1. Será realizada a entrega dos Kits, conforme abaixo: 

 A definir, e divulgado nas redes sociais, bem como enviado aos inscritos via 

whatssap. 

 

3.3. Para retirar o kit, o(a) atleta(a) deverá apresentar documento de identificação e a 

respectiva confirmação de inscrição. A retirada de kits por terceiros poderá ser feita 

mediante apresentação de autorização especifica para este fim (modelo anexo) e cópia de 

documento de identificação do inscrito. 

 

3.4. Caso a retirada do kit seja realizado por terceiro, será indispensável a entrega do 

Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) competidor(a), sob pena se não ser 

disponibilizado o kit de participação. 

 

4 - REGRAS GERAIS DO EVENTO  

 

4.1. Ao participar deste EVENTO, o(a) ATLETA assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, 



hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

 

4.1.2. Todos(as) os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física 

para participar da corrida. A empresa organizadora não se responsabilizará pela saúde 

física dos(as) atletas. 

 

4.1.3. O atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição 

física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. 

 

4.1.4. A empresa organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos 

atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação na 

corrida. Será disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento e remoção 

destes aos hospitais da rede pública de saúde. 

 

4.1.5. O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou 

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a empresa organizadora 

de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste 

atendimento médico. 

 

4.2. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA assume estar consciente dos riscos que a 

atividade proporciona, inclusive das dificuldades para realizar resgates em alguns pontos 

do percurso. Assume também, conhecer as características do terreno e os possíveis riscos 

de lesões como torções, luxação e fraturas. E que por razões de segurança, a organização 

priorizará a atenção e evacuações das emergências médicas, considerando-se os casos 

mais graves, podendo então demandar mais tempo as lesões mais simples. 

 

4.3. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 

classificação por faixas etárias é a idade MÍNIMA de 16 (dezesseis) anos completos até o 

dia 31 de dezembro do ano em curso. 

 

5 – PREMIAÇÃO 

5.1. PREMIAÇÃO SERÁ POR CATEGORIA DE IDADE e CBMAC - PREMIAÇÃO 

MASCULINO E FEMININO – 5km e 15 Obstáculos - Serão premiados os 3 (três) primeiros 

colocados com troféus. 



 

5.2. Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem 

devidamente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas 

de participação. 

 

5.3. Os(as) atletas serão classificados na ordem de chegada, os três primeiros de cada 

categoria, masculino e feminino, que estiverem inscritos e sem o descumprimento deste 

regulamento, que cruzarem a linha de chegada serão premiados com troféus. 

 

5.4. A participação do(a) atleta na corrida é estritamente individual sendo proibido o 

auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia 

autorização por escrito da empresa organizadora. 

 

5.5. O(a) atleta que empurrar o(a) outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, 

estará passível de desclassificação da corrida. 

 

5.6. Recomendamos aos atletas a utilização de tênis ou o tipo de calçado que lhe for 

conveniente para realização do percurso. Não nos responsabilizamos por possíveis 

acidentes aos atletas que estiverem descalços. 

 

5.7. Os atletas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 

para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às 

áreas distintas do percurso demarcado, utilizando-se de caminhos sem serem os 

sinalizados para tal situação, sendo proibido ultrapassar as fitas ou cones que delimitam 

estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da corrida. O descumprimento 

destas regras causará a desclassificação do(a) atleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 Eu, ________________________________, no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que:  

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 5Km com obstáculos. 

2. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento. 

3. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 

kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 

material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 

organizadores; e, também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a 

segurança do evento, dos atletas e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades, das áreas acima descritas.  

6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre 

tais aspectos da corrida.  

7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 

divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, 

sem geração de ônus para Acre Running Eventos Esportivos, organizadores, mídia e 

patrocinadores. 

8. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança 

pública ou força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, 

estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportado única e 

exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável 

pelo ressarcimento de qualquer destes custos.  

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 



responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesta corrida. 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS 

 

Eu........................................................................................................................, portador do 

RG ...................................... e CPF...................................... nascido em ....../....../......, 

residente no endereço ........................................................................................... 

nº................ complemento........................ CEP......................., cidade..........................., 

UF......... País........................... no telefone para contato.(....)........................., oficialmente 

inscrito no evento ........................................................................................ que será 

realizado no dia......../.........../........., autorizo o (a) Sr. (a) 

......................................................................................................, portador do RG número 

..........................................., CPF.............................................., telefone para 

contato(.....)...................................................a retirar o meu kit de participação do evento. 

Declaro estar de acordo com o Regulamento da referida prova em seu site oficial, bem 

como com o Termo de Responsabilidade do evento contido no Regulamento e que a 

inscrição é pessoal e intransferível. Caso eu já tenha 60 anos ou mais estou ciente das 

regras do evento para essa categoria e as cumprirei. 

Também estou ciente que deverá ser apresentada uma cópia do meu documento com 

foto, cuja assinatura deverá ser igual a desta autorização e que a cópia do documento 

juntamente com esta autorização e o comprovante do meu pagamento ficarão retidos na 

retirada de kit. 

 

 

.........................................................., .......... de ................... ....... de 20........... 

                                                                                     Local e Data 

........................................................................ 

Assinatura 



 


