
ESCADACIMA&RAMPABAIXO 

REGULAMENTO OFICIAL 

 

1 Apresentação 

 

1.1 A realização do Escadacima&Rampabaixo está sob a responsabilidade dos 

acadêmicos da Disciplina Organização Esportiva e conta com o apoio do 

Departamento de Educação Física da UFVJM e das Pró-Reitorias de Extensão e 

Administração.  

 

1.2 O evento é uma promoção do Curso de Educação Física da UFVJM, curso que 

tem buscado trazer contribuições para a comunidade universitária e comunidade 

em geral, de Diamantina e entorno, assim como de outras localidades dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri.   

 

2 Data e horário da prova  

 

2.1 O evento ocorrerá no dia 19 de Agosto, sábado, com abertura oficial às 

8h30min e início da prova às 9h. 

 

2.2 Todas as equipes inscritas deverão estar presentes na abertura oficial do 

evento, às 8h30min.  

 

3 Das inscrições 

 

3.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria de Extensão do Curso de 

Educação Física (EFI) da UFVJM, localizada no prédio da EFI, no Campus JK, 

com a técnica administrativa Patrícia de Fátima Batista. Contatos: (tel: 

988290874) (email: extensao@ufvjm.edu.br), no horário de 08h às 17h. 

 

3.2 A ficha de inscrição das equipes será disponibilizada no site da UFVJM, assim 

como na Secretaria de Extensão do Curso de Educação Física, no Campus JK.   

No caso das fichas disponibilizadas no site da UFVJM, as equipes deverão 

imprimir a ficha de inscrição, preencher e entregar na Secretaria de Extensão da 

EFI, no Campus JK. 

 

3.3 As inscrições serão feitas por equipes mistas, obrigatoriamente, com 4 

atletas por equipe. Assim, nenhuma equipe poderá realizar sua inscrição 

contendo somente integrantes do sexo feminino ou masculino.  

 

mailto:extensao@ufvjm.edu.br


3.4 No ato da inscrição a equipe deverá fazer o pagamento de uma taxa no valor 

de R$10.00 (dez reais), por equipe, valor este que será utilizado integralmente 

para cobrir despesas do evento. 

 

3.5 Além da taxa de inscrição, a equipe deverá fazer a doação de 2kg de alimentos 

não perecíveis, os quais serão repassados para a Instituição Casa Lar de 

Diamantina.     

 

3.6 As inscrições ocorrerão entre os dias 29/06/2017 e 17/08/2017.  

 

3.7 Serão oferecidas 128 vagas, o que corresponde a 32 equipes participantes. 

Assim, as 32 primeiras equipes inscritas participarão do evento.  

 

3.8 Somente poderão participar da prova de revezamento corredores com idade 

mínima de 18 anos, comprovados no ato da inscrição.  

 

3.9 Para participação no evento TODOS os corredores deverão assinar TERMO 

DE RESPONSABILIDADE, declarando estar em boas condições de saúde para 

participar da corrida e ter conhecimento dos riscos inerentes à prova. O termo de 

responsabilidade estará disponível no site da UFVJM.  

 

4 Do percurso 

 

4.1 A prova consta de uma corrida de revezamento, cujo percurso tem as 

seguintes especificações:  

4.2 Percurso total: 519 metros, sendo 287 metros de corredor, 22 metros de 

escada, 210 metros de rampa e linha de chegada.  

 

Percurso por andar: 

1º percurso (111 metros) 

Corredor do térreo (100 metros) + Escada (11 metros)  

 

2º percurso (116 metros) 

Corredor do 1º andar (105 metros) + Escada (11 metros)  

 

3º percurso (180 metros) 

Corredor do 2º andar (82 metros) + Rampa (98 metros) 

 

4º percurso (112 metros) 

Rampa + Linha de Chegada – 112 metros 

 

4.3 Como se trata de uma prova de revezamento, cada atleta participante 

correrá apenas um percurso, a ser definido pela própria equipe.  

 



4.4 O 1º atleta deverá sair da linha de partida com a posse de um bastão, o qual 

deverá ser passado para o 2º atleta, que o passará para o 3º atleta e este o passará 

para o 4º. O 4º atleta deverá chegar à linha de chegada com a posse do bastão e 

deverá tocar o sino, quando então encerra o percurso da prova. 

 

4.5 O bastão será repassado sempre nos locais de transição, demarcados 

previamente em cada andar do prédio da Educação Física.  Em cada local de 

transição do bastão estará posicionado um fiscal de prova, devidamente 

identificado.   

 

5 Da apuração de resultados e classificação 

 

5.1 As 32 equipes inscritas serão divididas em duas chaves: Chave A e Chave B, 

contendo 16 equipes em cada Chave. Em cada Chave teremos 4 Grupos com 4 

Equipes. A posição de cada equipe nos grupos será feita mediante sorteio.  

 

O sorteio será realizado no dia 18/08 (Sexta Feira), às 10h, na Secretaria de 

Extensão do Curso de Educação Física da UFVJM.  

 

Até às 18h do dia 18/08 serão divulgadas as equipes que comporão os grupos das 

Chaves A e B. Esta divulgação será feita no site da UFVJM e/ou no site do Curso 

de Educação Física.  

 

Será também afixado um cartaz com o chaveamento no Hall de entrada do prédio 

da Educação Física, no Campus JK. 

 

5.2 Durante a primeira fase da corrida teremos eliminatórias dentro de cada 

grupo, sendo classificada uma equipe por grupo, ou seja, a equipe que fizer o 

percurso em menor tempo. Assim, serão classificadas 4 equipes para a próxima 

fase. 

5.3 Para a segunda fase teremos a formação de um único grupo de 4 equipes (em 

cada chave), que competirão entre si, e estarão classificadas para a semi-final as 2 

equipes que fizerem o percurso em menor tempo. 

 

5.4 Na terceira fase (semi final) teremos 2 equipes (em cada chave), e estará 

classificada para a final a equipe que fizer o percurso em menor tempo.   

  

5.5 A quarta fase (final) será disputada entre o vencedor da Chave A e o 

vencedor da Chave B, sendo o campeão a equipe que fizer o percurso em menor 

tempo.  

 



Segue abaixo o chaveamento das fases da prova:  

 

Chave A                                                                                         Chave B 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Caso não haja um número total de equipes inscritas que seja 

múltiplo de 2, a organização da prova se reserva no direito de organizar o 

chaveamento de outra maneira, a ser divulgada um dia antes da competição.  

 

Nesse caso, na primeira fase da corrida somente algumas equipes competirão 

(escolhidas via sorteio para cada chave e grupo). As demais equipes não 

competirão na primeira fase. Isso se faz necessário para que tenhamos equilíbrio 

no chaveamento a partir da segunda fase.   

 

 

 

 

Final: 1º da Chave A  X 1º da Chave B 



6 Da apuração do tempo 

 

O tempo será cronometrado pelo Cronometrista Oficial da prova, o qual utilizará 

um Cronômetro Oficial e um Cronômetro Reserva. Para efeito de apuração do 

tempo de cada equipe serão considerados Minutos, Segundos e Milésimos de 

Segundos gastos para percorrer todo o trajeto, da largada à chegada.  

 

7 Critérios de desempate 

 

7.1 Em quaisquer das fases da competição, caso ocorra empate no tempo do 

percurso (considerados os Minutos, Segundos e Milésimos de Segundos gastos), 

entre duas ou mais equipes do grupo/chave, será considerada classificada aquela 

que possuir a maior média de idade. Esse critério de desempate também será 

utilizado na final.  

 

7.2 Caso persista o empate será realizado sorteio para apuração da equipe 

classificada.  

 

8 Das irregularidades e punições 

 

8.1 Será considerada desclassificada a equipe que não percorrer o trajeto da prova 

dentro de suas delimitações espaciais. 

 

8.2 Será considerada desclassificada a equipe que não chegar à linha de chegada 

portando o bastão de revezamento.  

 

8.3 Atitudes anti-desportivas cometidas pela equipe ou atleta será passível de 

desclassificação, a ser avaliado pela comissão organizadora.   

 

9 Da premiação 

 

9.1 Todos os competidores do Escadacima&Rampabaixo  receberão medalha de 

participação, as quais serão entregues logo após a corrida de cada equipe.  

 

    9.2 As equipes que chegarem à disputa final receberão os respectivos troféus  de 1º  

e 2º  lugar. O troféu de 3º lugar será dado à equipe que fizer o 3º melhor tempo da 

fase de semifinal.  

 

10 Das disposições finais  

 

10.1 Ao participar do evento, o atleta/competidor assume a responsabilidade pelos 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento Oficial, participando por 

livre e espontânea vontade da corrida de revezamento 

Escadacima&Rampabaixo. 



 

10.2 Todos os participantes deverão zelar pelo bom uso do Prédio da Educação 

Física durante a realização da prova.  

 

10.3 Os competidores deverão trajar roupas e calçados apropriados para uma 

prova de corrida.  

 

10.4 Todos os competidores devidamente inscritos e participantes da prova 

autorizam o uso de suas imagens e vídeos (feitos no decorrer da corrida) pela 

Comissão Organizadora.  

 

10.5 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.  

 

 

Diamantina, 23 de Junho de 2016 

 

Comissão Organizadora  

 

 

 

 


