
E – ANEXOS 

a) REGULAMENTO 

  

1- A 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus, realizará sua 1ª edição, 

denominada TRAIL RUNNING, no domingo, dia 30 de junho de 2019.  

 

2- A largada da 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus será às 08h40min, 

para as categorias masculina e feminina, no interior do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio 

Pomba, localizado à Av. Dr. José Sebastião da Paixão - Lindo Vale, Rio Pomba - 

MG, 36180-000, em frente ao Prédio do refeitório, com qualquer condição 

climática. Serão dois percursos, 10,6 quilômetros (KM) e 5,0 quilômetros (KM) e 

poderão participar, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 

com o Regulamento Oficial da prova: 

 

Categorias TRAIL RUNNING – Correndo no Campus  10,6 KM e 5,0 km 

MASCULINO 
Pessoa com Deficiência 

(PCD) 
FEMININO 

De 16 a 19 anos 

Categoria única.  

Faixa única. 

De 16 a 19 anos 

De 20 a 24 anos De 20 a 24 anos 

De 25 a 29 anos De 25 a 29 anos 

De 30 a 34 anos De 30 a 34 anos 

De 35 a 39 anos De 35 a 39 anos 

De 40 a 44 anos De 40 a 44 anos 

De 45 a 49 anos De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 anos De 50 a 54 anos 

De 55 a 59 anos De 55 a 59 anos 

De 60 a 64 anos De 60 a 64 anos 

De 65 a 69 anos De 65 a 69 anos 

Acima de 70 anos Acima de 70 anos 

Quadro 1: Categorias e faixas. 

 

3 - Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova, 

obrigatoriamente com autorização assinada por um responsável legal (Anexo b). 

Sendo a idade mínima 16 anos.  A    autorização deverá estar acompanhada da 

cópia de um documento de identidade do responsável que será recebida e retida 

pela organização no dia do evento. Não podendo em hipótese alguma participar 

sem apresentação da mesma. 

 

4 - No ato da inscrição para a 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus, 

cada atleta ou seu responsável, caso menor, deverá concordar com o termo de 

responsabilidade emitido pelo site de inscrição e ler o Regulamento Oficial, não 

podendo alegar falta de conhecimento dos mesmos e responsabilizar a 

organização por eventuais imprevistos. 
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5 - A inscrição na 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus é pessoal e 

intransferível, impossibilitando qualquer pessoa ser substituída por outrem, em 

qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito e/ou chip para 

outro, será responsável por qualquer acidente ou dano que venha sofrer, isentando 

o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos além de desclassificar, 

imediatamente, ambos os participantes envolvidos. 

 

6 - A organização da 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus poderá, a 

qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou ainda, elevar ou limitar o 

número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 

questões estruturais, sem aviso prévio. Qualquer informação será divulgada pelo 

veículo de mídia oficial no Instagram @trailrunning.ifsemgrp ou por seus 

organizadores. Caso seja necessário entrar em contato pode-se utilizar do e-mail: 

trailrunning.ifsudestemgrp@gmail.com. 

 

7 - Os participantes da 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus são 

responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição. 

Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental. Demais penalidades serão 

julgadas por uma Comissão Julgadora, podendo ou não ser imediato ao ocorrido. 

 

8 - O valor da inscrição da 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus não 

será devolvido em hipótese alguma, salvo a não realização do evento. 

 

9 - O circuito da 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus será realizado 

em asfalto, estradas de terra e trilhas, com aclives e declives e trechos de mata. 

 

10 - As inscrições para 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus somente 

serão realizadas online pelo website ‘Corridão’ https://www.corridao.com.br/ 

onde os valores estarão divulgados.   

 

11 - A premiação da 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus será:  

 MEDALHA: 

Medalha de participação para todos os corredores. 

 

 TROFÉU POR FAIXA: 

 Um (1) masculino e um (1) feminino para o primeiro colocado por faixa. 

  

 

 TROFÉU POR PERCURSO:  
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5,0 QUILÔMETROS (KM) 

 Cinco (5) masculino e cinco (5) feminino para os cinco (5) 

primeiros colocados gerais.  

 

 Três (3) masculino e três (3) feminino para os três (3) primeiros 

colocados da cidade de Rio Pomba – MG. 

  

Três (3) para as três (3) primeiros colocados gerias da categoria 

PCD. 

 

    10,6 QUILÔMETROS (KM) 

   Cinco (5) masculino e cinco (5) feminino para os cinco (5) 

primeiros colocados gerais.  

 

 Três (3) masculino e três (3) feminino para os três (3) primeiros 

colocados da cidade de Rio Pomba – MG. 

  

Três (3) para as três (3) primeiros colocados gerias da categoria 

PCD. 

 

 

12 - A 1ª TRAIL RUNNING – Correndo no Campus contará com 

disponibilidade de ambulância, apoio do Bike Clube da cidade de Rio Pomba – 

MG e pontos de água a cada 2,5 KM; sendo 2 (dois) pontos para o percurso de 5,0 

KM e 4 (quatro) pontos para o percurso de 10,6 KM. 

 

13 - Cronograma de atividades: 

 

 07:00 h 07:30 h 08:00 h 08:30 h 08:40 h 11:00 h 12:00 h 13:00 h 

ENTREGA DOS 

KITS 
X X X      

ENTREGA DOS 

CHIPS 
X X X      

CAFÉ DA MANHÃ  X X X     

AQUECIMENTO   X X     

LARGADA     X    

PREMIAÇÃO      X X  

ENCERRAMENTO 

DAS ATIVIDADES 
       X 

Quadro 2: Cronograma de atividades. 



 

 
REGULAMENTO OFICIAL 

I TRAIL RUNNING – Correndo no Campus 

 

 
 

 

 

b) TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

   Eu abaixo assinada _______________________________________________, 

Brasileiro(a), portador(a) do CPF _______________________, residente 

________________________________________________________________, 

responsável pelo menor _______________________________________, 

autorizo e responsabilizo-me pela participação do mesmo nas provas da 1ª 

TRAIL RUNNING – Correndo no Campus, realizada pelo núcleo de Educação 

Física do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais Campus Rio Pomba – MG 

com apoio da prefeitura municipal e do Torneio de Férias de Rio Pomba - MG, 

no ano de 2019. 

  

E por ser verdade, firmo o presente. 

 

____________________________, _____ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável  

 

 

____________________________________________ 

Nome completo do responsável (legível) 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do corredor 

 

 

____________________________________________ 

Nome completo do corredor (legível) 
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 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Eu, “identificado no cadastramento da inscrição online” no site www.corridão.com.br, 

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 aproximada de 4,9 Km, 

ou 10,6 Km , conforme minha inscrição. 

 2 – Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA, e 

estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 

atividades físicas.  

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação neste evento, isentando empresa de cronometragem, 

seus organizadores, colaboradores e patrocinadores, DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais e/ou físicos, que, 

porventura, venha a sofrer.  

4 - 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, qualquer material ou objeto que ponha em risco a 

segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, ciente que serei 

retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

 5 – Autorizo o uso de minha imagem, pela Comissão Organizadora e por empresa 

parceira, para fins específicos de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas, 

em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para empresa de 

cronometragem e demais parceiros e apoiadores envolvidos.  

6 – Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança 

pública todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, 

entre outros gastos despendidos pelo atleta serão suportados única e exclusivamente por 

mim, isentando a empresa de cronometragem e demais parceiros e apoiadores 

envolvidos, a Comissão Organizadora e as empresas parceiras pelo ressarcimento de 

qualquer destes custos. 

 7 – Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim a empresa de cronometragem e demais 

parceiros e apoiadores envolvidos, a Comissão Organizadora, parceiros, patrocinadores 

e colaboradores de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer 

comigo por consequência da minha participação no evento. 

 8 – Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste 

evento; antes, durante ou depois do mesmo.  

9 – Estou ciente de que, ao finalizar a minha inscrição, estou aderindo ao regulamento 

do evento, bem como ao TERMO DE RESPONSABILIDADE aqui presente. Li, 

reconheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do 

evento, inclusive aderindo ao presente TERMO DE RESPONSABILIDADE... 


