
TRAIL RACE RIO PRETO MG 

 

APRESENTAÇÃO 

O evento denominado TRAIL RACE RIO PRETO MG – 2020. Será composta 

de 2 provas, com distância de 21KM e 10KM, a ser realizado no dia 19 de 

Janeiro de 2020, na cidade de Rio Preto MG, tendo a participação de atletas 

regularmente inscritos de ambos os sexos e acontecendo da seguinte forma: 

- Largada e chegada – na Praça Barão de Santa Clara, Rio Preto MG. 

- Horário para Pelotões de Elite e Geral - Masculino e Feminino: 21KM às 7:00h 
e 10KM às 7:15h. 

 

PARTICIPAÇÃO 
INSCRIÇÕES no www.corridao.com.br 
LIMITADAS A 300 ATLETAS. 

 
DATA DE INSCRIÇÃO: a partir 01 de Outubro de 2020 até dia 31 de 
Dezembro de 2020. 
INSCRIÇÃO: 1° lote - 21KM  R$75,00 e 10KM R$70,00 até o dia 30 de Novembro de 

2020 a partir desta data 2° lote - 21KM R$80,00 e 10KM R$75,00 até dia 

30/12/2020. 

 

Obs.: A idade mínima para participação na Corrida será de 14 anos, tendo o 
termo de responsabilidade devidamente preenchido. 

 

O atleta receberá seu número de identificação um dia antes da prova, o 

número deverá ser afixado com alfinetes no peito, à frente do uniforme de 

corrida. Ele é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado. 

Troféu para os 1º, 2º e 3ºcolocado em geral e para as categorias. 

Medalhas para todos os participantes que completarem a prova no tempo 

determinado. 

FAIXAS ETÁRIAS: 

MASCULINO 

De 14 a 19 anos 
De 20 – 29 anos 
De 30 – 39 anos 
De 40 – 44 anos 
De 45 – 49 anos 
De 30 – 54 anos 
De 55 – 59 anos 
Categoria Acima de 60 anos 
 

FEMININO 
De 14 a 19 anos 
De 20 – 29 anos 
De 30 – 39 anos 
De 40 – 44 anos 
De 45 – 49 anos 
De 30 – 54 anos 

http://www.portaldascorridas.com.br/


De 55 – 59 anos 
Categoria Acima de 60 anos 

 
TRAIL RACE RIO PRETO MG - 2020. Terá a duração máxima de 5:00h, sendo 

que o atleta que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do 

percurso, poderá ser convidado a retirar-se da  competição, finalizando a prova 

neste ponto, podendo embarcar nos carros cedidos pela organização para ir ao 

ponto de chegada. Todos os atletas inscritos que terminarem      a      prova      

receberá      uma      medalha      de  participação. 

 
Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de atendimento de primeiro 

socorros e ambulância no local. O atendimento médico de emergência de 

retaguarda será efetuado na rede pública. 

 
Durante o percurso das provas, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo e a 

sinalização do staff do local. Devido à perda de atenção com a paisagem ou 

outras coisas, o atleta deverá evitar correr muito próximo aos limites das 

laterais do percurso, o que pode gerar tropeços no meio-fio, ou nos objetos de 

segurança e demarcação. 

 
O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela organização ficando dentro das 

sinalizações de fitas de cor vermelha e azul, colocados em alguns pontos do 

percurso, evitando assim que se percam. A segurança da prova será garantida 

pelos órgãos competentes e haverá staffs para a orientação e fiscalização dos 

participantes. 

 

Afirmo que não correrei a prova se estiver medicamente incapacitado(a), mal 
treinado(a) ou indisposto(a) na semana anterior à prova ou no dia dela, e excluo 
de toda a responsabilidade civil, em meu nome, de meus herdeiros e 
sucessores, a organização do evento, bem como todos os promotores e 
patrocinadores, caso corra sem condições, assumindo todos os riscos 
associados com o correr neste evento, inclusive, mas não somente, com os 
efeitos do tempo, quedas, acidentes e contato com outros competidores, 
voluntários ou espectadores. 

O atleta será desclassificado se for pego jogando lixo no trajeto da corrida. 
 

Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos 
ATLETAS acima de 60 (sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por 
cento) de desconto no valor da inscrição. 
 
Entendo que todo o material e equipamentos necessários para minha 
participação neste evento, são de minha inteira responsabilidade, tanto em 
obtê-los, como por sua guarda e zelo. 
 
Aceito não portar e utilizar dentro das áreas autorizadas à minha circulação e 
participação, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem 
letreiros que possam ser vistos pelos demais participantes e público presentes, 
sem autorização por escrito da organização, assim como também, não portar 
material perigoso ou objeto que ponha em risco a segurança do evento e/ou 
das pessoas e estruturas. 
 



Autorizo também a qualquer membro da Equipe de Saúde da prova em 
assistir-me, assim como a realizar em mim todos os procedimentos 
diagnósticos necessários para tal atendimento. Estou ciente que a Equipe 
de Saúde da prova tem como objetivo somente o atendimento as 
intercorrências médicas que sucederem durante a prova e a remoção dos 
atendidos para os hospitais de retaguarda designados, não sendo 
responsável por minha avaliação médica prévia a prova, que é de minha 
responsabilidade individual. 

 
O atleta terá que ser o mais auto-sustentável e será obrigatório os itens de 
hidratação! Serão 3 pontos de hidratação disponínel aos atletas ao 
decorrer dos percursos. (Será informado em quais KM estarão até o dia 
da prova) 

 
Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus 
patrocinadores, apoiadores, e empresas participantes, de nenhum valor 
correspondente  a  danos  a  equipamentos  e/ou  acessórios  utilizados  pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízos materiais que por ventura os atletas venham 
a sofrer durante a participação da prova. 

 
Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia a todos os participantes. 
Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem portando 
seus números bem visíveis. 
Não será permitido o auxílio externo aos participantes sob quaisquer hipóteses, 
a       não       ser       por       parte       dos       membros       da     Organização. 

 
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, 
por         escrito,         até         30         minutos         após         a      divulgação. 

 
 

Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e da 

necessidade de consultar um médico antes da prova, para avaliar suas reais 

condições de participação. 

 
Ao participar deste evento, o (a) inscrito (a) cede outorgando a permissão 

irrevogável à organização e seus concessionários, todos os direitos de 

utilização de sua imagem, voz e semelhança, inclusive direito de arena, para 

finalidades legítimas e promocionais, e em conexão com qualquer meio de 

comunicação e propaganda, assim como, autoriza o possível envio de 

mensagens informativas via: e-mails, cartas, torpedos, e por outros meios, para 

seus telefones e endereços cadastrados, renunciando ao recebimento de 

qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão ou qualquer outro 

tipo de transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento, e de 

eventos congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa 

ao     evento,     sendo     conhecedor     de     seu     formato     e     execução. 

 
Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, tais 



como ventos e chuvas fortes, que possam prejudicar o deslocamento dos 

atletas, podendo ocasionar acidentes, com sérios riscos a integridade física dos 

participantes. 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões. 

 

1 – Será necessária apresentação de declaração dos pais ou 
responsável para inscrição do menor de idade. 

2 – Obrigatório preenchimento do PAR-Q e entregar na retirada do kit. 

3 – A entrega do Kit será feita no dia 18 de Janeiro de 2020, na Praça 
Barão de Santa Clara, sendo retirado o número de peito na mesma data. 

 
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização pelo e-mail: 

 

giselecampos.adm@hotmail.com 

mailto:pauloalceuduque@yahoo.com.br

