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A PROVA

XC RUN etapa ITAIPAVA 2019

Data: 20 de Julho de 2019
Local: Parque Municipal de Petrópolis

Chegando em sua 6° edição, a XC RUN etapa ITAIPAVA será realizada dia 20 de julho de 2019 
no Parque Municipal de Petropolis (Itaipava), oferecendo a interação do homem com a 
natureza em um percurso desafiador e com paisagem deslumbrante.
O evento conta com 2 provas, proporcionando a participação de atletas diversos níveis de 
condicionamento ou objetivos
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PROGRAMAÇÃO

19.07.2019 - SEXTA
15:00 AS 23:00

 • Retirada do Kit

 • Shopping Arcádia
 Estrada União e Industria 10.126
 Itaipava - Petrópolis - RJ

20.07.2019 - SÁBADO
07:00

 • Largada XC RUN 50km
 (solos, duplas e quartetos)
 Parque Municipal de Petropolis (Itaipava)

16:00
 • Largada XC RUN Kid
 Parque Municipal de Petropolis (Itaipava)

16:30 
 • Premiação
 (solos, duplas e quartetos)
 Parque Municipal de Petropolis (Itaipava)
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KIT

19.07.2019 - SEXTA

15:00 as 23:00

 • Retirada do Kit

 • Shopping Arcádia
 Estrada União e Industria 10.126
 Itaipava - Petrópolis - RJ
 
 * não haverá entrega de kit no dia da
 prova, nem após a mesma. Caso o atleta
 não faça a retirada do kit no local, data
 e horário estipulados pela organização,
 o atleta perde o direito ao mesmo.

• Apresentar doc com foto.

• Entregar termo de res ponsabilidade assinado.

• Retirada por 3° termo de responsabilidade
e autorização assinada pelo atleta inscrito.

• Menor de 18 anos deve apresentar o termo 
de RESPONSABILIDADE assinado pelo
responsável.

• Duplas e quartetos a retirada do kit é integral e 
pode ser feita por apenas um atleta da equipe: 
(o termo de responsabilidade deve estar assinae 
deve estar assinado por todos).
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20.07.2019 - SÁBADO

d • Medalha finisher a todos que concluírem a
prova dentro do tempo limite.

 • Nas categorias dupla e quarteto o atleta a
cruzar a linha de chegada (dupla final n°2 e
quarteto final n°4) que recebe as medalhas
da equipe.

* Todos os(as) atletas que cruzarem a linha
de chegada dentro do tempo limite, que
estiverem regularmente inscritos e sem
o descumprimento deste regulamento,
receberão medalhas finisher.

Não serão entregues medalhas aos atletas
que não completarem a prova ou chegarem
após o tempo limite divulgado.

PREMIAÇÃO
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PREMIAÇÃO

20.07.2019 - SÁBADO

• 50km

Solo:
Troféu do 10ao 50 geral feminino e geral masculino. 
Medalha do 10 ao 30 colocado de cada categoria 
feminina e masculina. O atleta que for premiado no 
geral não será premiado na categoria.
(20-29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 
anos e 60+)

Dupla:
Troféu do 10 ao 30 colocado de cada categoria 
feminina, masculina e mista.

Quarteto:
Troféu do 10 ao 30 colocado de cada categoria 
feminina, masculina e mista.

Kids:
Não haverá premiação para a prova kids.
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PERCURSO

*As distâncias dos pontos de hidratação são aproximadas, podendo 
sofrer variações.
*Não serão disponibilizados copos para reabastecimento de água e/ou 
exceed sportdrink, o atleta deve utilizar algum sistema de hidratação
(mochila, cinto, squeeze dobravel - fornecida no kit)

Largada
        07:00

7km

13km
          09:15

19km

27km
        11:30

40km
          13:45

45km

50KM
          16:00
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PERCURSO

Largada → T1 | 13km
inicio em estrada de terra, primeira subida no Km 4 bem íngreme 
com descida mais leve, trechos de single track alternados com estrada de terra 
e 400m dentro do Rio.

1 → T2 | 27km
Subida íngreme e longa de asfalto no inicio do trecho 
até chegar na trilha de single track; a travessia Araras x Secretário , depois bas-
tante descida em estrada de terra terminando estradão plano até o final. 
Transição de quartetos e passagem de solos e duplas

T2→T3 | 40 km 
inicio com subida em single track bem técnica , pequenosntrechos de estrada 
de terra sempre cruzando muitas subidas e descidas até chegar na transição. 
Transição de quartetos e duplas e passagem de solos

T3→CHEGADA: 
Subida em trilha longa e descida técnica até a metade do percurso, depois es-
trada de terra e pequenos single tracks ate o “salto” da ponte para chegada 
Transição de quartetos e passagem de solos e duplas.

Com largada no Parque Municipal de Petrópolis (localizado em Itaipava),
a corrida passa pelos distritos de Araras, Secretário e Pedro do Rio, cruzando 
montanhas e trilhas centenárias e deslumbrantes da serra mais charmosa do 
estado do Rio de Janeiro.

Tipos de terreno: 
paralelepípedo, estrada de terra, trilha, rios (canyoning) e asfalto.

CATEGORIAS:
SOLO  50km
DUPLA  T1-27km | T2-23km
QUARTETO: T1-13km | T2-14km | T3-13km | T4-10km
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REVESAMENTO
Tempo limite de prova
(50km): 9h (término as 16h)

Horários de corte: 
T1 9h15 | T2 11h30 | T3 13h45 | Chegada 16h

-O transporte para os pontos de transição e 
largada/chegada são de responsabilidade do 
atleta/equipe.

-Nas categorias dupla e quarteto o atleta 
deve correr com o numero de peito final 
correspondente ao trecho. O atleta que não 
seguir essa regra, será desclassificado.

DUPLA 

2000-1
Corre o 1° trechos (1 e 2)

2000-2
Corre o 2° trechos (3 e 4) 

QUARTETO 

4000-1
Corre 1° trecho (Largada)

4000-2
Corre 2° trecho

4000-3
Corre 3° trecho

4000-4 
Corre 4° trecho (Final)
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TEMPO DE CORTE

T1 | 09:15

T2 | 11:30

T3| 13:45

FINISH 16:00

HORÁRIOS DE CORTETEMPO DE PROVA

* os horarios de corte foram definidos para segurança do atleta e organização, de forma que não tenhamos 
atletas no percurso ao anoitecer.

- Após os horários de corte estipulados por transição, as mesmas serão fechadas e os atletas deverão se 
retirar da prova. Caso o atleta descumpra esta determinação, a organização não se responsabilizará por sua 
integridade física e o atleta deverá entregar ao coordenador da transição seu número de peito e chip.

- No horário de corte, atletas de dupla e quarteto que estiverem na transição aguardando companheiros da 
equipe para o revezamento, serão liberados para iniciarem seu trecho antes da chegada do mesmo, apenas 
para conclusão da prova pela equipe, porem a mesma estará desclassificada.
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RASTRO ZERO

Trata-se de uma competição com preocupações 
ambientais, e que busca a preservação da natureza 
e conscientização de todos os envolvidos no evento: 
organizadores, fiscais, competidores, jornalistas, 
populações locais e espectadores.

Regras básicas de conscientização

→ Náo serão disponibilizados copos descartáveis em 
pontos de hidratação!
Cada atleta deverá levar consigo seu próprio sistema 
de hidratação.

→ O atleta é responsável pelo seu lixo!
Sachês de carboidratos e outros resíduos não 
combinam com trilha.

→ Separe! Lixo reciclável e lixo orgânico.

→ Resto de frurtas é lixo orgânico!

→ Não jogue resto de frutas na mesa/ recipientes de 
alimentos, o próximo atleta irá se alimentar!

→ Se possível, ao encontrar lixo que tenha caído de 
outro atleta, por favor, apanhe e leve com você até o 
ponto de descarte.

→ Quem preserva o meio ambiente, preserva a vida!

MENOS LIXO,
MAIS MONTANHA!
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XC RUN KIDS
Kids: Não haverá premiação para a prova kids

* Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada 
dentro do tempo limite, que estiverem regularmente 
inscritos e sem o descumprimento deste regulamento,
receberão medalhas finisher.
Não serãoentregues medalhas aos atletas que não
completarem a prova ou chegarem após o tempo 
limite divulgado.

Largada: 20 de Julho - Sábado
Horário: 16h30
Local: Parque Municipal de Petrópolis
(Estrada União e Industria 10.000 - Itaipava)

DISTÂNCIAS

1 à 4 anos  50 metros
5 à 6 anos  100 metros
7 à 8 anos  300 metros
9 à 10 anos 500 metros
11 à 12 anos 1 Km
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ROAD BOOK - DUPLAS

LARGADA (Parque Municipal de Petrópolis)
TRANSIÇÃO 2 (Centro de Secretário - Praça)

Zerar o odômetro no Parque Municipal e seguir sentido Rio de Janeiro.
0.1 km Virar a direita na ponte e seguir em frente na estrada de paralelepípedo
0.4 km Seguir em frente, sentido Juiz de Fora
Seguir pela Rodovia 040, sentido Juiz de Fora
9.4 km Pegar a saída km 52 sentido Secretário / Pedro do Rio
9.45 km Virar a esquerda sentido Secretário
Fazer a rotatória e seguir a esquerda sentido Secretário
9.7 km Passar pela ponte e seguir a direita sentido Secretário. Siga pela principal.
17.7 km Centro de Secretário, Praça a esquerda, AT2
Pare o carro, atenção ao trânsito local.
      *HORÁRIO DE CORTE T2: 11h30

TRANSIÇÃO 2 (Centro de Secretário – Praça)
CHEGADA (Parque Municipal de Petrópolis)

Zerar o odômetro na AT 2, retornar pelo mesmo caminho, sentido Rio de Janeiro
8.0 km Virar a esquerda na Ponte
8.1 km Cervejaria Itaipava e Boutique Petrópolis.
Fazer o retorno na rotatória e seguir sentido Rio de Janeiro (BR040)
8.30 km Seguir pela Rodovia BR 040
17.5 km Pegar saída 62 a direita (Viaduto Bonsucesso 2)
18 km Passar embaixo do viaduto, manter a direita sentido Itaipava e seguir estrada de
paralelepípedo.
18.3 km Virar a direita no asfalto (Estrada União e Industria)
18.4 km Fazer o retorno e seguir em frente sentido Centro de Itaipava
18.8 km Parque Municipal de Petrópolis a direita, chegada.
Pare o carro, atenção ao trânsito local.
      *TEMPO LIMITE E HORÁRIO DE CORTE CHEGADA: 16h
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ROAD BOOK - QUARTETOS

LARGADA (Parque Municipal de Petrópolis)
TRANSIÇÃO 1 (Centro de Araras - Colégio Anglicano)

Zerar o odômetro no Parque Municipal e seguir sentido Rio de Janeiro.
1.2 km Seguir a direita após a rotatória sentido Araras (via BR 040)
1.9 km Manter a esquerda sentido Rio de Janeiro
2.8 km Seguir pela BR 040 (placa Rio de Janeiro)
5.2 km pegar saída 65 para Araras
5.3 km Virar a direita, passar pela ponte e seguir sentido Araras
6.1 km Policia Militar, seguir em frente
7.0 km Colégio Anglicano a esquerda, AT 1.
Pare o carro mais a frente, atenção ao transito local.
      *HORÁRIO DE CORTE T1: 09h15

TRANSIÇÃO 1 (Centro de Araras - Colégio Anglicano)
TRANSIÇÃO 2 (Centro de Secretário - Praça)

Zerar o odômetro na AT 1, retornar pelo mesmo caminho (sentido Rio de Janeiro).
0.9 km Policia Militar, siga em frente
1.6 km Passar pela ponte e virar a esquerda sentido Itaipava
1.9 km Cruzar a Rodovia BR 040 e seguir sentido Juiz de Fora
14.9 km Pegar saída 52 a direita sentido Secretário / Pedro do Rio
15.1 km Virar a esquerda sentido Secretário
Fazer a rotatória e seguir a esquerda sentido Secretário
15.3 km Passar pela ponte e seguir a direita sentido Secretário. Siga pela principal.
23.3 km Centro de Secretário, Praça a esquerda, AT2
Pare o carro, atenção ao transito local.  
    **HORÁRIO DE CORTE T2: 11h30
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ROAD BOOK - QUARTETOS

TRANSIÇÃO 2 (Centro de Secretário - Praça)
TRANSIÇÃO 3 
(Entrada Secretario/Pedro do Rio, final da rua ao lado direito da Fábrica ItaipavaRua Paschoal Sagesse) 

Zerar o odômetro na AT 2, retornar pelo mesmo caminho, sentido Rio de Janeiro
8.0 km Virar a esquerda na Ponte
8.1 km Cervejaria Itaipava e Boutique Petrópolis. Pare o carro, atenção ao transito local.
A transição 3 estará no final (200m) da rua (Paschoal Sggese) a direita da Boutique. Seguir
andando para transição. Não será permitido o transito de carros nessa rua. *

*HORÁRIO DE CORTE T3: 13h45

TRANSIÇÃO 1 (Centro de Araras - Colégio Anglicano)
TRANSIÇÃO 2 (Centro de Secretário - Praça)

Zerar odômetro em frente a Boutique Petrópolis, fazer o retorno sentido Rio de Janeiro (BR040)
0.20 km Seguir pela Rodovia BR 040
9.2 km Pegar saída 62 à direita (Viaduto Bonsucesso 2)
9.7 km Passar embaixo do viaduto, manter a direita sentido Itaipava e seguir estrada de
paralelepípedo.
10 km Virar a direita no asfalto (Estrada União e Indústria)
10.1 km Fazer o retorno e seguir em frente sentido Centro de Itaipava
10.5 km Parque Municipal de Petrópolis a direita, chegada.
Pare o carro, atenção ao transito local.

*TEMPO LIMITE E HORÁRIO DE CORTE CHEGADA: 16h

O tempo máximo para conclusão da prova é de 9 (nove) horas


