
 
Nome do evento: XC RUN – etapa Búzios 
 

Local: Búzios - Rio de Janeiro 
  
Data: 22 de outubro de 2022 (sábado) 
  

Distâncias: 
• 42km (solo) 

• 21km (dupla - revezamento) 
• 10.5km (quarteto - revezamento) 
• Kids (50m a 1km) 

 
Programação: 

• 21/outubro (6ª feira) 
Retirada de kits: 15h as 23h (local a definir - Búzios) 
Congresso Técnico on line: 20h 

 
• 22/outubro (sábado) 

Largada 42km (solos, duplas e quartetos): a partir das 06h00 (Rua das Pedras - Búzios) 

Encerramento da prova solo, dupla e quarteto: 15h 
Largada kids: 15h30 
  
Valores (por atleta): 

  
 

PROVA 
lote PROMO 

até 31/05 

1º lote  

01/06 a 20/07 

2º lote 

21/07 a 30/09 

3º lote 

01/10 a 10/10 

solo R$340  R$370  R$390 R$410 

dupla R$310  R$340  R$360  R$380  

quarteto R$280  R$310 R$330  R$350  

kids R$120 R$140 R$150 R$160 

 
* Inscrições até 10 de outubro ou até atingir o limite de vagas  
 

Categorias: 
• Solo (masculino e feminino) 
• Dupla (masculina, feminina e mista*)  

• Quarteto (masculino, feminino e misto*) 
• Kids (masculino e feminino) 

  
* Categoria mista: Necessário um atleta do sexo oposto 
  

Premiação: 
• Solo: Troféu do 1º ao 5º geral feminino e geral masculino. Medalha do 1º ao 3º colocado de cada 

categoria (até 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 

50 a 54 anos / 55 a 59 anos / acima de 60 anos) feminina e masculina. O atleta que for premiado 
no geral não será premiado na categoria.  

• Dupla: Troféu do 1º ao 3º colocado de cada categoria feminina, masculina e mista. 

• Quarteto: Troféu do 1º ao 3º colocado de cada categoria feminina, masculina e mista. 
• Kids: Não há premiação 

 
* Todos os atletas que terminarem a prova receberão medalha finisher 
  

Kit do atleta:   

• número de peito (uso obrigatório) 

• chip descartável 



• camisa poliamida dry 

• viseira 

• squezee dobrável 

• medalha finisher (para os que terminarem a prova dentro do tempo limite) 

• brindes de apoiadores e patrocinadores (caso sejam disponibilizados pelos mesmos) 

 

Kit Kids:   

• número de peito (uso obrigatório) 

• camisa poliamida dry 

• medalha finisher  

• brindes de apoiadores e patrocinadores (caso sejam disponibilizados pelos mesmos) 

 

 
  

Observações importantes: 

- A inscrição não poderá ser cancelada e é intransferível. 

- Para retirar o Kit do atleta, é necessário apresentar: comprovante de inscrição, carteira de identidade 

e termo de responsabilidade assinado. 

- Em hipótese alguma, serão entregues kits antes ou após a data, local e horário estipulados para o mesmo 

(21 de outubro de 2022 das 15h às 23h - Local a definir - Buzios). O atleta que não comparecer a retirada de 

kit, perde o direito ao mesmo. 

- Os inscritos que por ventura, não puderem retirar seus kits no dia estabelecido, poderão encomendar esse 

trâmite a terceiros. Os mesmos deverão apresentar o termo de responsabilidade e a autorização de retirada 

de kit por terceiro (assinada pelo atleta inscrito), junto com uma fotocópia do seu RG. 

- O transporte para as áreas de transição é de responsabilidade dos atletas/equipe. 

- Tempo limite de prova (42km): 8 horas (corte/fechamento a cada 2 horas por transição) 

- Uso obrigatório de sistema de hidratação durante o percurso (mochila, squezee ou outro), não serão 

disponibilizados copinhos nos pontos de reabastecimento. 

- É responsabilidade do atleta se manter atualizado sobre qualquer alteração relacionada ao cronograma e 

regulamento por meio de nosso site, redes sociais e manual do atleta (divulgado na semana anterior a prova) 

 

Dados necessários para inscrição: 

• Solo, dupla e quarteto: Nome completo (conforme documento de identidade), sexo, cpf, data de 

nascimento, email, celular (com DDD), cidade, estado, país, tamanho camisa (babylook U, unissex P, 

unissex M, unissex G e unissex GG), contato e telefone de emergência e equipe. Nas categorias dupla 

e quarteto, deve ser informada a subcategoria (masculina, feminina ou mista) 

 

• Kids: Nome completo (conforme documento de identidade), sexo, data de nascimento, tamanho 

camisa (4, 8, 12) | Responsável: Nome completo, sexo, data de nascimento, cpf, email, celular (com 

DDD), cidade, estado, país 

 

INSCRIÇÕES VIA ASSESSORIAS (reserva de vagas) 

 

➛ As reservas devem ser solicitadas através de um link de reserva na qual a mesma é aprovada ou não pela 

organização do evento 

➛ Devido ao limite restrito de inscrições, as vagas para reserva de Assessorias são limitadas, onde as 

mesmas serão preenchidas em ordem de solicitação.  

➛ A reserva é limitada com mínimo 12 e máximo de 40 atletas.  



➛ O pagamento das inscrições reservadas (via boleto bancário) deverá ser feito até 20 de julho com valores 

de lote promo (com R$20 de desconto por atleta – exceto kids que é com valor integral), data limite na qual 
as vagas serão garantidas. Após essa data, antigas e novas reservas e inscrições estarão sujeitas a 

disponibilidade, com valores dos respectivos lotes. Após 20/07 os valores seguiram os lotes correspondentes 
ao calendário, seguindo o desconto de R$20 por atleta (exceto kids) 

➛ Alterações de inscritos serão aceitas até o dia 01 de setembro, após essa data será cobrada uma taxa de 

R$40 (por atleta/alteração) e tamanho de camisa não poderá ser alterado. Alterações serão permitidas 

apenas ate o dia 30 de setembro, após essa data, não serão permitidas alterações em hipótese alguma.  

➛ Não é permitida a alteração de categoria (ex: quarteto para dupla) 

➛ A inscrição não pode ser cancelada. 

* Não há desconto na prova kids 

 

Vagas por categoria: 

 

400 categoria solo 

800 categoria dupla (2 por inscrição) 

800 categoria quarteto (4 por inscrição) 

100 kids 

Limite técnico de participantes: 2.100 vagas 
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