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PARTE VIII – CROSS COUNTRY (CORRIDA ATRAVÉS DE CAMPO), CORRIDAS 
EM MONTANHA E CORRIDAS EM TRILHA 

Cross Country (Corrida Através de Campo) Regra 250 Regra 56 das Regras Técnicas ou RT 56 

Corridas em Montanha e Trilha Regra 251 Regra 57 das Regras Técnicas ou RT 57 

Notas: 

- Texto verde: as notas em letras verdes fornecem interpretação às Regras e orientações 
práticas para sua implementação. 

- Linhas duplas: as linhas duplas na margem correspondem a emendas à Regra correspondente 
(que não sejam editoriais) que foram aprovadas pelo Conselho. 

  



 

4  

Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt               Regras de Competição e Regras Técnicas da World Athletics – Edição 2020 

PARTE VII – CORRIDAS DE RUA 

55. (Regra 240) Corridas de Rua 

Distâncias 

55.1 As distâncias padrão serão de: 

5km, 10km, 15km, 20km, Meia-Maratona, 25km, 30km, Maratona (42,195 km), 100km 
e Revezamento em Rua. 

Nota: Recomenda-se que a corrida de revezamento em rua seja corrida em distância 
igual à da Maratona, idealmente com percurso em circuito de 5 km, com estágios de 5 
km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km e 7,195 km. Para uma corrida de revezamento Sub-20, a 
distância recomendada é a de Meia-Maratona, com estágios de 5 km, 5 km, 5 km e 
6,098 km. 

O Percurso 

55.2 As corridas serão realizadas em ruas pavimentadas. Entretanto, quando o tráfego ou 
circunstâncias similares o tornam impraticável, o percurso, devidamente marcado, 
pode ser feito em pista de bicicleta ou de pedestre, ao longo da rua, mas não sobre 
terreno macio como gramado ou similar. A largada e a chegada podem ser no estádio. 

Nota (i): Recomenda-se que para as corridas de rua realizadas em distâncias padrão, 
os pontos de largada e chegada, medidos por linha reta teórica, entre eles, não deve 
estar separada um do outro em mais que 50% da distância da prova. Para aprovação 
de um recorde, veja a Regra 32.21.2 das Regras de Competição. 

Nota (ii): É aceitável que a largada, chegada e outros segmentos do percurso de uma 
corrida, sejam realizados em grama ou outra superfície não pavimentada. Tais 
segmentos devem ser mantidos ao mínimo. 

55.3 Em provas de rua o percurso será medido ao longo da rota mais curta possível que um 
Atleta possa seguir dentro do espaço permitido para uso na corrida. 

Em todas as competições sob o parágrafo 1.1 e, onde possível, 1.2, 1.3 e 1.6 da 
definição de Competição Internacional, a linha de medição deve ser marcada ao longo 
do percurso em uma cor distinta que não possa ser confundida com outras marcações. 

O comprimento do percurso não deve ser menor que a distância oficial para a prova. 
Em competições sob os parágrafos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 da definição de Competição 
Internacional, a variação da medição não deve exceder de 0,1% (ou seja, 42 m para a 
Maratona) e a distância do percurso deverá ser certificada, antecipadamente, por um 
medidor oficial aprovado pela World Athletics. 

Nota (i): Para medição, deverá ser usado o “Método de Bicicleta Calibrada”. 

Nota (ii): Para evitar que um percurso venha a ficar curto em futuras medições, 
recomenda-se que seja estabelecido um “fator de prevenção para encurtamento de 
percurso”. Para medidas com bicicleta este fator deverá ser de 0,1%, significando que 
cada quilômetro no percurso terá uma medida de comprimento de 1.001 metros. 

Nota (iii): Se existe intenção que partes do percurso no dia da prova sejam definidas 
pelo uso de equipamentos não permanentes como cones, barricadas, etc. seu 
posicionamento deve ser decidido antes da medição e a documentação sobre tais 
decisões deve ser incluída no relatório de medição. 
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Nota (iv): Recomenda-se que, para corridas de rua realizadas nas distâncias padrão, o 
declive entre a largada e a chegada não deverá exceder de um em mil, por 
exemplo, 1 m por quilômetro (0,1%). Para homologação de recordes, veja Regra 
32.21.3 das Regras de Competição. 

Nota (v): Um certificado de medição de percurso é válido por cinco anos, após o qual o 
percurso será remedido mesmo quando não houver mudanças óbvias no mesmo. 

55.4 A distância em quilômetros, no percurso, será mostrada a todos os Atletas. 

55.5 Para Provas de Revezamento em Rua, linhas de 5 cm de largura devem ser traçadas 
cruzando o percurso para marcar o início da distância de cada estágio (linha de 
interseção). Linhas similares devem ser traçadas 10 m antes e 10 m depois da linha de 
interseção para indicar a Zona de Passagem. Todos os procedimentos de passagem 
que, salvo indicação em contrário dos Organizadores, compreendem um contato físico 
entre os Atletas que entram e que saem, devem ser realizados dentro desta zona.  

A Largada 

55.6 As corridas devem ser iniciadas pelo disparo de uma arma, canhão, buzina ou 
dispositivo similar. Os comandos para as provas acima de 400m devem ser utilizados 
(Regra 16.2.2 das Regras Técnicas). Em provas que incluam grande número de Atletas, 
avisos de cinco minutos, três minutos e um minuto devem ser dados antes do início da 
corrida. 

Ao comando “Às suas marcas”, os Atletas se reunirão na linha de saída na forma 
determinada pelos Organizadores. O Árbitro de Partida deverá assegurar que nenhum 
Atleta tenha seu pé (ou qualquer parte de seu corpo) tocando a linha de saída ou o 
solo à frente da mesma, e então deverá dar a largada da prova. 

 

Quanto às provas de pista de média e longa distância, é enfatizado para provas realizadas fora 
do estádio que os Árbitros de Partida e os Árbitros Gerais devem evitar ser excessivamente 
zelosos na aplicação das Regras de saída falsa para essas provas. Anular a largada em corridas 
de rua e outras provas fora do Estádio pode ser difícil, e em grandes provas impraticável em 
qualquer caso. No entanto, onde houver uma violação clara e intencional, o Árbitro Geral não 
deve hesitar em considerar a ação apropriada em relação a um indivíduo durante ou após a 
corrida. No entanto, em grandes provas, onde o mecanismo de partida não funciona 
corretamente e é claro ou possível que o sistema de cronometragem possa não ter iniciado, 
uma nova largada, quando possível, pode ser a melhor opção. 

 

Segurança  

55.7 Os Organizadores de Corridas de Rua devem garantir a segurança de todos os Atletas 
e demais envolvidos. Nas competições realizadas sob os parágrafos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 
da definição de Competição Internacional, os Organizadores devem assegurar que as 
ruas usadas para a competição estejam fechadas para tráfego motorizado em todas as 
direções. 
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Postos de esponjas/bebidas e água 

55.8 Postos de esponjas/bebidas e água 

55.8.1 Na largada e chegada de todas as corridas haverá água e outras bebidas 
apropriadas. 

55.8.2 Para todas as provas, será colocada água a intervalos apropriados de 
aproximadamente 5 km. Para provas acima de 10 km, bebidas, além da 
água, devem ser disponibilizados nestes pontos. 

Nota (i): Quando as condições justifiquem, levando em conta a natureza da 
prova, as condições meteorológicas e o condicionamento físico da maioria 
dos competidores, água e/ou bebidas podem ser colocadas em mais 
intervalos regulares ao longo do percurso. 

Nota (ii): Estações de chuveiros podem também ser providenciadas quando 
for considerado apropriado sob certas condições organizacionais e/ou 
climáticas. 

55.8.3 Bebidas podem incluir bebidas, suplementos energéticos, comestíveis ou 
qualquer outro item além da água. Os Organizadores devem determinar 
quais bebidas serão fornecidas, levando em conta as condições 
predominantes. 

55.8.4 Bebidas para Hidratação Especial podem ser fornecidas pelos 
Organizadores ou pelos Atletas e devem ser colocadas nos postos oficiais 
para que sejam facilmente acessíveis ou podem ser colocadas por pessoas 
autorizadas nas mãos dos Atletas. Bebidas para Hidratação Especial 
fornecidas pelos Atletas devem ser mantidas sob a supervisão de Árbitros 
designados pelos Organizadores desde o momento em que as mesmas são 
entregues pelos Atletas ou seus representantes. Esses Árbitros devem 
assegurar que as bebidas não sejam alteradas ou adulteradas de qualquer 
forma. 

55.8.5 Os Organizadores delimitarão, por barreiras, mesas ou por marcações no 
solo, a área onde a bebidas podem ser recebidas ou coletadas. Elas não 
devem estar diretamente na linha do percurso medido. As bebidas serão 
colocadas de modo que sejam facilmente acessíveis ou possam ser 
entregues nas mãos dos Atletas por pessoas autorizadas. Tais pessoas 
deverão permanecer dentro da área designada e não entrar no percurso, 
nem obstruir qualquer Atleta. Nenhum oficial poderá, em quaisquer 
circunstâncias, mover-se ao lado do Atleta enquanto ele estiver pegando 
uma bebida ou água. 

55.8.6 Em competições realizadas segundo os parágrafos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 da 
definição de Competição Internacional, um máximo de dois oficiais por 
Federação Nacional podem se posicionar atrás da mesa de bebidas 
designada a eles. 

Nota: Para uma prova em que uma Federação Nacional pode ser 
representada por mais de três Atletas, os Regulamentos Técnicos podem 
permitir oficiais adicionais nas mesas de bebidas. 

55.8.7 Um Atleta pode, a qualquer momento, transportar água ou bebida à mão 
ou presa ao corpo, desde que seja carregada desde a largada ou coletada 
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ou recebida em um posto oficial. 

55.8.8 Um atleta que recebe ou recolhe bebida ou água de um local diferente dos 
postos oficiais, exceto onde fornecido por razões médicas de, ou sob a 
direção de Árbitros de corrida, ou toma a bebida de outro atleta, deve, pela 
primeira infração, ser advertido pelo Árbitro Geral normalmente 
mostrando um cartão amarelo. Para uma segunda infração, o Árbitro Geral 
deve desqualificar o atleta, normalmente mostrando um cartão vermelho. 
O atleta deve, então, sair do percurso imediatamente. 

Nota: Um Atleta pode receber ou passar para outro Atleta bebida, água ou 
esponjas desde que tenha sido transportado desde o início ou recolhido ou 
recebido em uma estação oficial. No entanto, qualquer apoio contínuo de 
um Atleta a um ou mais Atletas, pode ser considerado como assistência 
injusta e advertências e/ou desqualificações conforme descritas acima 
podem ser aplicadas. 

Conduta na Corrida 

55.9 Em Corridas de Rua, um Atleta pode deixar o percurso marcado com permissão e sob 
supervisão de um Árbitro, desde que ele não encurte o percurso a ser corrido. 

55.10 Se o Árbitro Geral estiver satisfeito com o relato de um Árbitro ou Inspetor ou de outra 
forma se convencer que um Atleta saiu do percurso marcado e, em função disso, 
encurtou a distância a ser percorrida, ele será desqualificado. 

55.11 Os Inspetores devem ser colocados em intervalos regulares e em cada ponto chave. 
Outros Inspetores devem seguir o percurso durante toda a corrida. 

 

Reconhece-se que, seguindo a prática de dar um aviso antes de aplicar aspectos relevantes da 
Regra 55 das Regras Técnicas e, quando aplicável, a Regra 6.2 e 6.3 das Regras Técnicas criará 
dificuldades na implementação, mas quando surgir a oportunidade, o Árbitro Geral deve fazê-
lo. Sugere-se que uma opção possa ser que os Inspetores de percurso ou da estação de refresco 
sejam designados como Árbitros Assistentes e que eles estejam em comunicação com o Árbitro 
Geral e entre si para garantir a coordenação eficaz de advertências e desqualificações. Porém, 
existe a possibilidade, conforme a Nota da Regra 6.2 das Regras Técnicas, de que, em algumas 
circunstâncias, a desqualificação possa e deva ocorrer sem que uma advertência seja dada. 

Quando um Sistema de Cronometragem por Transponder (Chip) não estiver em uso, ou quando 
um sistema adicional de gravação de backup for desejado, é recomendável que um sistema de 
funil como o descrito para as Corridas de Cross Country no comentário sobre a Regra 56 das 
Regras Técnicas seja usado. 
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PARTE VIII – CROSS COUNTRY, CORRIDAS EM MONTANHA E 
CORRIDAS EM TRILHA 

Existem variações extremas nas condições nas quais a Corrida de Cross Country, Corrida em 
Montanha e Corrida em Trilha são praticadas em todo o mundo e é difícil legislar a 
padronização internacional dessas provas. Deve-se aceitar que a diferença entre provas muito 
bem-sucedidas e malsucedidas reside muitas vezes nas características naturais do local e nas 
habilidades do projetista do percurso. As Regras a seguir têm como objetivo orientar e 
incentivar as Federações Nacionais a desenvolver Corridas de Cross Country, Corrida em 
Montanha e Corrida em Trilha. 

 

56. (Regra 250) Cross Country (Corrida Através de Campo) 

Distâncias 

56.1 As distâncias no Campeonato Mundial de Cross Country da World Athletics devem ser 
aproximadamente: 

Homens - Adulto 10km   Mulheres - Adulto  10km 
Homens - Sub-20  8km   Mulheres - Sub-20   6km 
 

As distâncias recomendadas para competições Sub-18 devem ser aproximadamente: 

Homens - Sub-18  6km   Mulheres - Sub-18   4km 

 

Recomenda-se a utilização de distâncias similares para outras competições 
internacionais e nacionais. 

O Percurso 

56.2 Regras do Percurso de Cross Country, aplica-se da seguinte forma: 

56.2.1 O percurso deve ser projetado em uma área aberta ou bosque coberto tão 
longo quanto possível por grama, com obstáculos naturais, que possam ser 
usados por um projetista para construir um percurso desafiante e 
interessante. 

56.2.2 A área deve ser larga o suficiente para acomodar não somente o percurso, 
mas todas as estruturas necessárias. 

56.3 Para Campeonatos e provas internacionais e, onde possível, para outras competições: 

56.3.1 Um percurso em voltas deve ser projetado com a volta medindo entre 
1.500 m e 2.000 m. Se necessário, uma volta pequena pode ser adicionada 
de maneira que ajuste as distâncias para todas as solicitadas das várias 
provas, nesse caso a volta menor deve ser corrida nos estágios iniciais da 
prova. É recomendado que cada volta longa deva ter uma subida total de 
no mínimo 10 m. 

56.3.2 Obstáculos naturais existentes devem ser utilizados, se possível. Entretanto 
obstáculos muito altos devem ser evitados, tais como fossos profundos, 
subidas/descidas perigosas, vegetação densa e, em geral, qualquer 
obstáculo que constitua uma dificuldade além do verdadeiro objetivo da 
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competição. É preferível que obstáculos artificiais não sejam utilizados, mas 
se for inevitável, eles devem ser feitos para simular obstáculos naturais 
encontrados dentro de campo aberto. Em corridas onde houver um grande 
número de Atletas, passagens muito estreitas ou outras obstruções que 
negariam aos Atletas uma corrida sem impedimento deve ser evitada nos 
primeiros 300 m. 

56.3.3 O cruzamento de ruas ou qualquer tipo de superfície macadamizada deve 
ser evitado ou pelo menos mantida em um mínimo. Quando for impossível 
evitar tais condições em uma ou duas áreas do percurso, as áreas devem 
ser cobertas por grama, terra ou tapetes. 

56.3.4 Fora as áreas de largada e chegada, o percurso não deve conter qualquer 
outra reta longa. Um percurso ondulado “natural” com curvas planas e 
retas curtas é o mais adequado. 

56.4 Marcações do percurso, como descrito abaixo: 

56.4.1 O percurso deve ser claramente marcado com fita nos dois lados. 
Recomenda-se que, ao longo de um lado do percurso, seja instalado um 
corredor de 1 m de largura, cercado na parte externa do percurso, deve ser 
instalado para uso dos oficiais da organização e imprensa somente 
(obrigatório para provas de Campeonatos). Áreas cruciais devem ser 
cercadas; em particular a área de largada (incluindo a Área de Aquecimento 
e a Câmara de Chamada) e área de chegada (incluindo qualquer Zona 
Mista). Somente pessoas autorizadas terão acesso a essas áreas. 

56.4.2 Ao público geral deve ser autorizado somente atravessar o percurso em 
pontos de passagem bem organizados, orientados por comissários. 

56.4.3 É recomendado que, separado da área de largada e chegada, o percurso 
tenha uma largura de 5 metros, incluindo as áreas de obstáculos. 

56.5 Para Revezamentos de Cross Country, linhas de 5 cm de largura de 20 m de distância 
devem ser colocadas através do percurso para marcar a zona de passagem. Todos os 
procedimentos de passagem que, salvo indicação em contrário dos Organizadores, 
compreendem um contato físico entre os Atletas que entram e que saem, devem ser 
realizados dentro desta zona. 

A Largada 

56.6 As corridas serão iniciadas pelo disparo de uma arma, canhão, buzina ou dispositivo 
similar. Os comandos e procedimentos para corridas acima de 400m serão utilizados 
(Regra 16.2.2 das Regras Técnicas). 

Em corridas que incluem um grande número de Atletas, avisos de cinco minutos, três 
minutos e um minuto devem ser dados. 

Sempre que possível Boxes de Largada serão providenciados às equipes de corrida, e 
os membros de cada equipe serão alinhados um atrás do outro na largada da prova. 
Em outras corridas, os Atletas serão alinhados da maneira determinada pelos 
Organizadores. Ao comando “Às suas marcas”, o Árbitro de Partida deverá assegurar 
que nenhum Atleta tenha seu pé (ou qualquer parte de seu corpo) tocando a linha de 
saída ou o solo à frente da mesma, e então deverá dar largada à prova. 
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Segurança  

56.7 Os Organizadores de Corridas de Cross Country deverão garantir a segurança dos 
Atletas e Árbitros e de todos os demais envolvidos. 

Postos de Bebidas/Esponjas e Estações de Abastecimento 

56.8 Água e outras bebidas adequadas devem estar disponíveis na largada e na chegada de 
todas as corridas. Para todas as provas, uma estação de bebidas/esponjas deve ser 
oferecida em todas as voltas, se as condições do tempo justificarem tal provisão. 

Nota: Quando as condições o justificarem, tendo em conta a natureza da prova, as 
condições climáticas e o estado de aptidão da maioria dos competidores, água e 
esponjas podem ser colocadas em intervalos mais regulares ao longo do percurso. 

Condução da Corrida 

56.9 Se o Árbitro Geral estiver satisfeito com o relato de um Árbitro ou Inspetor ou de outra 
forma se convencer que um Atleta saiu do percurso marcado e, em função disso, 
encurtou a distância a ser percorrida, ele será desqualificado. 

 

A área de chegada deve ser larga o suficiente para permitir que vários corredores corram lado 
a lado e longa o suficiente para separá-los no final. 

A menos que um sistema de tempo por Transponder (Chip) esteja sendo usado junto com um 
sistema de backup (como uma gravação de vídeo) para verificar as ordens de chegada, as linhas 
de chegada ("funis") devem ser configuradas de 8 a 10 metros após a linha de chegada com 
uma largura máxima de 70 cm a 80 cm. Uma vez nos funis, os Atletas não devem ultrapassar 
os outros. Os funis devem ter entre 35 m e 40 m de comprimento para os quais os Atletas serão 
direcionados quando cruzarem a linha de chegada. No final de cada funil, os Árbitros anotarão 
os números/nomes dos Atletas e, se aplicável, recuperarão seus Chips de cronometragem do 
Transponder. 

Os funis em que os Atletas entram devem ter cordas móveis no final, para que, quando uma 
pista estiver cheia, a próxima corda possa ser puxada atrás do último Atleta, para permitir que 
o próximo Atleta entre na nova pista de chegada, etc. 

Árbitros e Cronometristas serão colocados adicionalmente em ambos os lados da linha de 
chegada e é recomendável que, para acompanhar qualquer recurso relativo à ordem de 
chegada, um Árbitro com equipamento de gravação de vídeo (se possível com um cronômetro 
à vista) seja designado e colocado alguns metros após a linha de chegada, a fim de registrar a 
ordem em que os Atletas cruzam a linha. 

 

57. (Regra 251) Corridas em Montanha e em Trilha 

Primeira parte: Regras Gerais 

O Percurso 

57.1 Regras Gerais para o percurso, conforme descrito abaixo: 

57.1.1 A Corrida em Montanha e em Trilha ocorre em vários tipos de terrenos naturais 
(areia, estradas de terra, caminhos florestais, trilhas de via única, trilhas de 
neve, etc.) e em vários tipos de ambientes (montanhas, florestas, planícies, 
desertos, etc.). As corridas ocorrem principalmente em superfícies off-

https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/portuguese-english/primeira
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/portuguese-english/parte
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/portuguese-english/regra
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/portuguese-english/geral
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road/fora da estrada, entretanto, seções de superfícies pavimentadas (por 
exemplo, asfalto, concreto, macadame, etc.) são aceitáveis como uma maneira 
de alcançar ou ligar as trilhas do percurso, mas devem ser reduzidas ao 
mínimo. Preferencialmente, estradas e trilhas existentes devem ser usadas. 

57.1.2 Apenas para Corridas em Montanha, existem algumas exceções especiais onde 
as corridas são realizadas em uma superfície pavimentada, mas são aceitáveis 
apenas quando há grandes mudanças de altitude no percurso. 

57.1.3 O percurso deve ser marcado de forma que nenhuma habilidade de navegação 
seja exigida dos Atletas. 

57.1.4 As Corridas em Trilhas não têm limites para ganho ou perda de distância ou 
altitude, e o percurso deve representar a descoberta lógica de uma região. 

57.1.5 As Corridas em Montanha são tradicionalmente divididas em corridas "com 
subidas" e "com subidas e descidas". O ganho ou perda média de altitude pode 
variar de aproximadamente 50 a 250 metros por quilômetro e distâncias de 
até 42,2 km. 

 

A Largada 

57.2 As Corridas em Montanha e Trilha geralmente têm largadas em massa. Os corredores 
também podem começar separados por sexo ou categorias de idade. 

Segurança e Meio Ambiente 

57.3 Os Organizadores devem garantir a segurança dos Atletas e Árbitros e de todos os 
demais envolvidos. Condições específicas, como alta altitude, mudanças climáticas e 
infraestrutura disponível devem ser respeitadas. O organizador da prova é responsável 
por cuidar do meio ambiente ao planejar o percurso, durante e após a competição. 

Equipamento 

57.4 As Corridas em Montanha e em Trilha não implicam no uso de uma técnica específica, 
alpina ou outra, nem o uso de equipamentos específicos, como equipamentos de 
montanhismo. O uso de bastões de caminhada pode ser permitido a critério da 
organização da corrida. O Organizador da Corrida pode recomendar ou impor 
equipamentos obrigatórios devido às condições que se espera encontrar durante a 
corrida, o que permitirá ao Atleta evitar uma situação de angústia ou, no caso de um 
acidente, dar o alerta e aguardar em segurança a chegada de ajuda. 

Organização da Corrida 

57.5 O Organizador, antes da corrida, deve publicar regulamentos específicos da corrida, 
incluindo no mínimo: 

57.5.1 Detalhes do organizador responsável (nome, detalhes de contato); 

57.5.2 Programa da corrida; 

57.5.3 Informações detalhadas sobre as características técnicas da corrida: 
distância total, subida/descida total, descrição das principais dificuldades 
da pista; 

57.5.4 Mapa detalhado do percurso; 



 

12  

Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt               Regras de Competição e Regras Técnicas da World Athletics – Edição 2020 

57.5.5 Um perfil detalhado do percurso; 

57.5.6 Critérios de medição do percurso; 

57.5.7 Localização dos postos de controle e postos médicos (se aplicável); 

57.5.8 Equipamento permitido, recomendado ou obrigatório (se aplicável); 

57.5.9 Regras de segurança a serem seguidas; 

57.5.10 Penalidades e regras de desqualificação; 

57.5.11 Limite de tempo e barreiras de corte (se aplicável). 

Segunda Parte: Regras Técnicas Internacionais 

Âmbito de Aplicação 

57.6 Embora seja altamente recomendado para todos os Campeonatos Internacionais, a 
aplicação das seguintes Regras Técnicas é obrigatória apenas nos Campeonatos 
Mundiais. Para todas as provas de Corrida em Montanha e Trilha que não sejam 
Campeonatos Mundiais, as regras específicas da prova e/ou as regras nacionais terão 
precedência. Se uma competição de Corrida em Montanha e Trilha for realizada de 
acordo com as "Regras Técnicas Internacionais", ela deverá ser especificada nos 
regulamentos da prova. Em todos os outros casos, se um Árbitro for indicado por uma 
Federação Nacional, uma Associação de Área ou pela autoridade que supervisiona a 
competição, essa pessoa deve garantir o cumprimento das regras gerais do Atletismo, 
mas não deve aplicar as seguintes Regras Técnicas Internacionais. 

A Largada 

57.7 Serão utilizados os comandos para corridas mais longas que 400m (Regra 16.2.2 das 
Regras Técnicas). Em corridas que incluem um grande número de Atletas, avisos de 
cinco minutos, três minutos e de um minuto antes do início da corrida devem ser 
dados. Uma contagem regressiva de 10 s para o início também pode ser dada. 

Condução da Corrida 

57.8 Se o Árbitro Geral estiver satisfeito com o relatório do Árbitro ou Inspetor ou de outra 
forma que um Atleta: 

57.8.1 Tenha deixado o percurso marcado encurtando assim a distância a ser 
percorrida; 

57.8.2 Tenha recebido qualquer forma de assistência, como marca-passo ou 
lanches fora das estações oficiais de ajuda; 

57.8.3 Não tenha cumprido algum dos regulamentos específicos da corrida; 

Ele será desqualificado ou receberá a penalidade estabelecida pelos regulamentos 
específicos da corrida. 

 

Disposições Específicas para Corridas em Trilha 

57.9 Disposições específicas para Corridas em Trilhas, são as seguintes: 

57.9.1 Seções de superfícies pavimentadas não devem exceder 25% do total do 
percurso. 

57.9.2 As corridas são classificadas por “esforço-km”; a medida de esforço-km é a 
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soma da distância expressa em quilômetros e um centésimo do ganho 
vertical expresso em metros, arredondado para o número inteiro mais 
próximo (por exemplo, o esforço-km de uma corrida de 65 km e 3.500 m de 
subida é: 65 + 3.500/100 = 100); portanto, as corridas serão classificadas da 
seguinte forma: 

Categoria Esforço-km 

XXS 0 – 24 

XS 25 – 44 

S 45 – 74 

M 75 – 114 

L 115 – 154 

XL 155 – 209 

XXL 210 + 
 

57.9.3 As corridas dos Campeonatos Mundiais devem basear-se em categorias 
Curtas (S) e em Longas (L): 

a. Na corrida curta, a distância deve estar entre 35 km e 45 km e o 
ganho vertical mínimo de 1.500 m ou mais; 

b. Na corrida Longa, a distância deve estar entre 75 km e 85 km. 

57.9.4 As competições devem basear-se no conceito de autossuficiência, isso 
significa que os Atletas deverão ser autônomos entre as estações de auxílio 
em termos de equipamentos, comunicações, comida e bebida. 

57.9.5 Um cobertor de sobrevivência (tamanho mínimo de 1,40 m x 2 m), um apito 
e um telefone celular são os itens mínimos que os Atletas devem levar 
sempre. No entanto, os Organizadores podem impor itens obrigatórios 
adicionais devido às condições que se espera encontrar durante a corrida. 

57.9.6 Os postos de ajuda em competições oficiais devem ser suficientemente 
espaçados para respeitar o “princípio da autossuficiência”. O número total 
máximo de estações de auxílio, excluindo a linha de saída e chegada, 
incluindo pontos de água, não deve exceder os pontos de esforço-km da 
corrida divididos por 15, arredondados para o número inteiro mais baixo 
(exemplo de uma corrida com um esforço-km) de 58: 58/15 = 3,86, o que 
significa que não são permitidos mais de 3 postos de socorro, excluindo 
início e término). 

Nota (i): Em um máximo de metade das estações de auxílio acima, 
arredondadas para o número inteiro inferior, alimentos, bebidas e 
assistência pessoal podem ser fornecidos (por exemplo, número total 
máximo de estações de auxílio 3, 3/2 = 1,5, número máximo das estações 
de ajuda onde pode ser fornecida comida e assistência pessoal é 1); nas 
demais estações de ajuda, apenas bebidas, mas não há comida nem 
assistência pessoal. 

Nota (ii): O layout das estações de ajuda, onde a assistência pessoal é 
permitida, deve ser organizado de forma a permitir que cada país tenha 
uma mesa individual ou espaço alocado, identificado com a bandeira do 
país (ou território) e onde seu pessoal oficial dará assistência aos Atletas. 
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As mesas devem ser organizadas por ordem alfabética, e cada equipe pode 
ter no máximo 2 oficiais por mesa. 

Nota (iii): A assistência aos Atletas só pode ser dada em postos de ajuda 
completos (alimentos e bebidas), conforme definido acima. 

57.9.7 Uma posição de chegada resultando em um empate é permitida quando 
claramente evidenciada pela intenção dos Atletas. 

Disposições Específicas para as Corridas em Montanha 

57.10 As Corridas em Montanha são classificadas da seguinte forma: 

57.10.1 Subida Clássica   - “Classic Uphill”; 

57.10.2 Subida e Descida Clássica  - “Classic Up and Down”; 

57.10.3 Vertical    - “Vertical”; 

57.10.4 Longa Distância   - “Long Distance”; 

57.10.5 Revezamentos   - “Relays”. 

57.11 Em todas as categorias, exceto a Vertical, a inclinação média deve estar entre 5% (ou 
50 m por km) e 25% (ou 250 m por km). A inclinação média mais preferível é de 
aproximadamente 10% a 15%, desde que o percurso permaneça praticável. Estes 
limites não se aplicam à categoria Vertical, onde a inclinação não deve ser inferior a 
25%. 

57.12 As corridas dos Campeonatos Mundiais serão baseadas nas seguintes categorias e 
distâncias: 

57.12.1 Subida Clássica - “Classic Uphill”: 5km a 6km para Sub-20 (homens e 
mulheres); 10km a 12km para adultos (homens e mulheres).  

57.12.2 Subida e Descida Clássica - “Classic Up and Down”: 5km a 6km para Sub-20 
(homens e mulheres); 10km a 12km para adultos (homens e mulheres). 

57.12.3 Vertical - “Vertical”: deve ter pelo menos 1.000 m de elevação vertical 
positiva e ser medida de maneira certificada com uma precisão de +/- 10 m. 

57.12.4 Longa Distância - “Long Distance”: a distância da corrida não deve exceder 
42,2 km e a natureza do percurso pode ser principalmente subida ou 
descida. A quantidade total de subida na corrida deve exceder 2.000 m. 
O tempo do vencedor dos homens deve estar entre duas e quatro horas 
e menos de 20% da distância deve ser de superfícies pavimentadas. 

57.12.5 Revezamentos - “Relays”: qualquer combinação de percurso ou equipe, 
incluindo sexo/faixa etária mista, é possível desde que definidos e 
comunicados com antecedência. O ganho de distância e elevação de cada 
perna individual deve respeitar os parâmetros das categorias "Clássica". 

Nota: As provas Subida Clássica - “Classic Uphill” e Subida e Descida Clássica 
- “Classic Up and Down” tradicionalmente alternam em cada edição dos 
Campeonatos Mundiais. 

57.13 Água e outros bebidas devem ser disponibilizados nas áreas de largada e chegada. 
Estações adicionais de bebidas e esponjas devem ser providenciadas em lugares 
apropriados ao longo do percurso. 


