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Circuito Estalagem das Estações  
O EVENTO 

Participe do grande evento ecológico e esportivo promovido pelo Hotel Estalagem Fazenda 

Lazer e Assessoria Esportiva Ronaldo Viannas, O Circuito Estalagem das Estações. O circuito 

2019 é composto por três etapas, promovendo um novo percurso a cada edição. A proposta é 

promover a interação entre atletas e familiares ao esporte e meio-ambiente, sendo todo o 

circuito realizado em ambiente rural, apresentando trechos de mata preservada e estradas 

secundárias.  Enquanto os atletas realizam as provas preparamos uma divertida programação 

de lazer para a família que se estende até o final do evento. 

A Edição Primavera 2018 e Edição de Verão 2019 foi um sucesso, reunindo mais de 300 

competidores e seus familiares. A Edição Outono/Inverno 2019 vem trazendo ainda mais 

novidades.  

Condições especiais para atletas que se hospedarem durante o evento. Consulte nossa central 

de reservas (31)2551-5740 ou pelo chat. 

Não perca esta oportunidade, convide amigos, familiares e se inscreva! 
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BIKE PARK ESTALAGEM 

As Trilhas do Bike Park Estalagem foram desenvolvidas para a prática do ciclismo MTB XCO, 

oferecendo ótimas condições para a prática do trekking e corrida de aventura. Com 

aproximadamente 10 km de extensão, o complexo está inserido em meio á mata atlântica 

preservada e floresta de eucalipto, apresentando muitos trechos com single-track, rock-

garden, troncos, obstáculos e curvas acentuadas, garantindo muita ecologia, adrenalina e 

diversão para os amantes do esporte de aventura e meio ambiente. 

 Todo o complexo é dividido em trechos: azul, verde e vermelho. Variando de acordo com o 

nível de dificuldade. São dois roteiros feitos sob medida para toda a família.  Para a criançada o 

Roteiro Fadas e Duendes(Fácil), oferece uma única trilha situada no complexo da Reserva 

Ecológica, já para os adultos idealizamos o Roteiro Ecológico, mais complexo, nas quais as 

trilhas estão interligadas umas as outras e recebem o nome dos animais que vivem na floresta; 

Trecho Azul (Fácil) – Trilha do Macaco/Trilha do Peixe 

Trecho Verde (Intermediário) – Trilha João de barro/ Trilha do Tucano 

Trecho Vermelho (Difícil) – Trilha da Onça/Trilha da Cobra 

PROVAS 

O evento acontece no dia 08 de setembro. Em nossa Edição Outono/Inverno estaremos 

promovendo 2 modalidades esportivas, a categoria PRO-50K(experts) e  Turismo-25K(iniciantes). 

Todas as provas são realizadas nas trilhas do BIKE PARK ESTALAGEM  e também em estrada 

secundária. 

PRO-50K 

 Com aproximadamente 50 km de extensão, o trajeto exige do competidor força e bom 

condicionamento físico. Prova considerada de alto grau de dificuldade, contemplam as trilhas 
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mais técnicas, oque exige grande habilidade do atleta.  Subidas e descidas fortes são 

características desta prova, permitindo o competidor além de contemplar a fauna e flora local, 

deslumbrar-se também com plantações, vilarejos e Fazendas de Época.  

 

TURISMO-25K 

Este percurso é destinado aos iniciantes na bike e amantes do cicloturismo que não se 

preocupam em competir, e sim procuram um passeio de aventura. Considerada uma versão 

reduzida da categoria PRO, é destinada aos ciclistas que buscam uma aventura sob medida 

com aproximadamente 25 km distribuídos entre trechos de trilhas de nível fácil e 

intermediário, além de estradas secundárias, sempre admirando belas paisagens da 

região. 

 

REGULAMENTO CIRCUITO ESTALAGEM DAS ESTAÇÕES, ED. OUTONO/INVERNO 2019 

CAPÍTULO I – DO OBJETIVO 

Art. 1º. O Hotel Estalagem Fazenda Lazer e Assessoria Esportiva Ronaldo Viannas, tornam 

público o presente regulamento do evento esportivo. 

Art. 2º. Este regulamento tem o objetivo de estabelecer normas para participação do Circuito 

Estalagem das Estações, Edição Outono/Inverno 19, que ocorrerá nas dependências do Hotel 

Estalagem Fazenda Lazer, situado na Zona Rural de Carandaí, Minas Gerais. Evento ocorre no 

dia 08 de setembro de 2019.  

CAPÌTULO II - DO EVENTO 

Art. 3º O evento oferece duas modalidades esportivas. Para os ciclistas mais experientes a 

categoria PRO-50K e para os iniciantes o TURISMO-25K . 

Art. 4º Crianças de 16 a 17 anos somente poderão ser inscritos na prova TURISMO-25K,  

estando acompanhada dos pais durante a realização do evento e apresentarem Termo de 

Responsabilidade devidamente preenchido. Não serão aceitas inscrições para menores na 

categoria PRO-50K.   

Art. 5º A concentração e retirada dos Kits, inicia ás 08:00 do dia 08 de setembro. A saída para 

as provas Pro-50k e Turismo-25K está prevista para ás 09:00. 
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Art. 6º A modalidade PRO-50K, será dividida em categoria masculina e feminina, de acordo 

com a divisão por faixa etária exposta no quadro. 

A – 16 á 19 anos 

B – 20 á 29 anos 

C – 30 á 29 anos 

D – 40 á 49 anos 

E – 50 á 59 anos 

F – acima de 60 anos 

 

Art.  7º A modalidade Turismo-25K, será realizada em categoria única.  

Art. 8º Todos os atletas deverão apresentar Termo de Responsabilidade devidamente 

preenchido e assinado, munido de documento de identidade para a retirada do Kit, que será 

entregue no local do evento. Não será entregue kit para atletas que não apresentarem os 

mesmos, impossibilitando a participação da prova. Ficando a organização isenta da devolução 

do dinheiro. 

Art. 9º Somente poderão participar das provas Pro-50K e Turismo-25K, os atletas devidamente 

equipados com equipamentos básicos de segurança, que incluem o capacete, luvas e óculos. 

Deverão estar portando pulseiras do evento e placas de identificação anexadas as bicicletas. 

Não será permitido uso de manguito, pernito, calça e meia de compressão. 

Art. 10º Menores de idade deverão apresentar o Termo de Autorização para menor, 

devidamente assinado no ato da retirada do KIT, devendo estar acompanhado de um maior 

responsável durante a realização do evento.  

Art. 11º Evento limitado a 200 inscritos independente da modalidade.  

Art. 12º A largada somente será adiada para horário posterior ao estipulado neste regulamento, 

ou mesmo, a corrida cancelada, por motivos de força maior, como no caso em que as condições 

climáticas forem extremamente desfavoráveis, ou por qualquer outro motivo que impossibilite a 

realização do evento, casos que serão devidamente avaliados e decididos pela Comissão 

Organizadora. 
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CAPÍTULO III - DA PREMIAÇÃO 

Art. 13º Para os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) da modalidade PRO-50K 

será entregue medalha de campeão referente à colocação obtida. Serão entregues troféus 

para os cinco primeiros colocados na classificação geral. 

Art. 14º A modalidade Turismo-25K por se tratar de uma categoria de passeio e não de 

competição, não será oferecido premiação além do Kit fornecido. 

CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO 

Art.  15º  As inscrições podem ser feitas no site: 

 www.corridao.com.br 

CAPÍTULO V – DOS PREÇOS E SERVIÇOS 

Art.  16º Os ingressos serão vendidos em dois lotes: 

               Prova PRO-50K e Turismo-25K : 1 Lote R$50,00 / 2 Lote R$60,00 

               Acompanhantes e visitantes: R$ 25,00 (Lote único) 

               Valor do almoço: R$15,00 

               Entrada Franca: Menores de 06 anos acompanhado do responsável 

                1 º Lote até dia 08 de agosto 

                2 º Lote até dia  05 de setembro  

Art. 17º  Os atletas e visitantes terão direito a usufruir das dependências de lazer do hotel e da 

programação de lazer. Teremos programação especial para adultos e crianças durante e após a 

prova. Programação será divulgada nas redes sociais um mês antes do evento. 

Art. 18º  Os kits de participação serão entregues no local do evento, mediante apresentação 

da identidade e entrega do Termo de Responsabilidade assinado. Os kits incluem pulseira de 

identificação do evento, placa com numeração e medalha de participação.  

Art.19º.  Todas as provas esportivas contarão com carro de apoio, dois pontos de hidratação 

com água e frutas. Na chegada será servida aos atletas uma deliciosa salada de frutas, sorteio 

de camisas e prêmios. Permitida visitação no Hotel. Estará à disposição do evento uma 

ambulância e equipe de socorristas. 
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CAPÍTULO VI – DO SISTEMA DE CRONOMETRAGEM 

Art. 20º  O sistema de cronometragem será realizado pela empresa Cronochip cronometragem 
esportiva.  

Art. 21º  O tempo de todos os corredores que participarem da corrida será cronometrado em TEMPO 
BRUTO, com tempo máximo de 10 minutos de largada, que será informado posteriormente, desde que 
observadas às normas previstas neste regulamento. 

CAPÍTULO VII – DA DIVULGAÇÃO E DIREITO AUTORAIS 

Art. 22º  O participante, incondicionalmente, aceita e concorda em ter sua imagem divulgada através de 

fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, televisão  ou qualquer outro meio de comunicação, para 

usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à Corrida, sem acarretar nenhum ônus à 

Comissão Organizadora, renunciando ao recebimento de qualquer renda ou direito sobre o material, em 

qualquer tempo e data. Esta norma se aplica ao responsável legal de participante menor de 18 (dezoito) 

anos que competir. 

Art. 23º  Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem para a instituição organizadora. 

Art. 24º  A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo – tape relativos à prova / 

competição têm os direitos reservados aos organizadores. 

Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a 

cobertura do evento estará sujeita à autorização e aprovação pela Comissão Organizadora. 

CAPÍTULO VIII – DA SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA 

Art. 25º  A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a 

suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de 

força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta poderá ser considerada 

realizada, de acordo com os fatos ocorridos, os quais serão analisados pela Comissão Organizadora. 

1º Os atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos da eventual 

suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando qualquer 

responsabilidade para a Comissão Organizadora. 

2º Na hipótese de cancelamento da prova não haverá devolução do valor da inscrição. 

 Art.26º  A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo 

comunicado aos inscritos esta decisão pelo site oficial da corrida. 

Parágrafo único. Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data não 

haverá devolução do valor da inscrição. 
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