
1º TRAIL RUN E 1º DESAFIO DE MTB 

GIL GORGULHO DE MOURA 

 

BOM JARDIM DE MINAS 

 

REGULAMENTO 

 

O 1º TRAIL RUN E 1º DESAFIO DE MTB GIL GORGULHO DE MOURAde Bom Jardim de Minas 

éuma realização do Sr. Erik Luiz Silva de Moura. E será realizado em 16 de outubro de 2022, na                                     

cidade de Bom Jardim de Minas. 

A organização das provas TRAIL-RUN 15Km e TRILHÃO 60KM serão deresponsabilidade da 

Assessoria Ronaldo Viannas. 

A corrida será disputada em uma distância de 15Km e terá como regras decompetição, as 

normas que regem o Regulamento Geral de provas de rua e de montanhada Confederação 

Brasileira de atletismo - CBAT. 

Este Regulamento, a ficha de inscrição e o percurso, serão divulgados pelo 

sitewww.corridao.com.br. 

O 1º TRAIL RUN E 1º DESAFIO DE MTB GIL GORGULHO DE MOURA 

será disputado na categoria individual, masculino e feminino, onde cada atleta 

correráaproximadamente 15 quilômetros. 

A Largada e a chegada da prova serão na Praça Cônego Antônio Ignácio de Almeida, (Praça da 

Igreja Matriz)sob quaisquercondições climáticas, com a largada prevista para as 8:30 da 

manhã. 

O atleta inscrito deverá chegar ao local do evento com cerca de 1 hora deantecedência. 

O horário da largada da prova ficará sujeito a alterações em razão de problemasde ordem 

externa, tais como, falhas de comunicação, suspenção do fornecimento deenergia, dentre 

outros. 

O posicionamento escolhido pelo atleta no local de largada disponibilizado pelaorganização é 

de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, inscritos de acordo como 

regulamento oficial da prova. 



 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

- Data do evento: 16 de outubro de 2022 

- Retirada do kit:16 de outubro de 2022 

Local: PracaConego AntonioIgnacio de Almeida 

- Retirada do kit: dia 16 de outubro de 2022 No local do evento 

Horário para a retirada do kit: (7:00 ás 8:00) 

- Largada: 09:00 

- Premiação: Após a chegada de todos os atletas 

- Local: Praça da Igreja Matriz (praça Conego AntonioIgnacio de Almeida 

- Apresentar o RG. ou CPF para retirar o KIT 

 

Taxa de Inscrição: 

KIT OURO 

Camisa, Número de Peito, Chip, barra de cereal e 1 Isotônico - R$ 120,00 

KIT PRATA 

Número de Peito, Chip, barra de cereal e 1 Isotônico - R$ 80,00 

 

-Todos atletas participantes que concluírem a prova receberão medalhas de 

participação. 

Todos os atletas receberão KITS contendo: 

KIT OURO: Camisa, Número de Peito, Chip, barra de cereal e 1 Isotônico. 

KIT PRATA: Número de Peito, Chip, barra de cereal e 1 Isotônico. 

- Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa não 

inscrita. 

Exceto os participantes da organização do evento. 

- O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso 



determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na 

desclassificação do atleta; 

- A comissão organizadora não se responsabilizará por quaisquer acidentes que 

venha ocorrer antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão 

tomadas para total segurança dos atletas. 

- A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia após a prova 

 

PREMIAÇÃO: 

 

1° ao 5° geral Masculino/ Feminino (15Km) 

 

1º Lugar - R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 

2º Lugar - R$ 300,00 (Trezentos Reais) 

3º Lugar - R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) 

4º Lugar - R$ 200,00 (Duzentos Reais) 

5º Lugar - R$ 100,00 (Cem Reais) 

 

Responsável pela realização do evento e premiação: 

Erik Luiz Silva de Moura 

Rg. MG - 13.728.835 

CPF. 063.326.116-50 

 

1° ao 3° lugar por categoria Masculino /Feminino (15km) 

 

18 a 24 anos 

25 a 29 anos 

30 a 34 anos 



35 a 39 anos 

40 a 44 anos 

44 a 49 anos 

50 a 54 anos 

55 a 59 anos 

60 a 64 anos 

65 a 70 anos 

Acima de 70 anos 

 

- As inscrições serão realizadas através do Site www.corridao.com.br no 

período de 06 de abril de 2022 a 30 de julho de 2022. 

 

- Serão disponibilizados 4 pontos de hidratação durante o percurso. 

- Ao participar deste evento o atleta cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem; 

- Só será validado o resultado final do atleta que chegar com a identificação que 

será distribuída pela organização nos pontos de retorno e hidratação. 

O Resultado será publicado no site www.corridao.com.br, 24 horas após o 

término do evento. 

 

BOX DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 

 

1- OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA DURANTE O EVENTO 

2- HIGIENIZAÇÃO NA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

3- HIGIENIZAÇÃO PRÉ PROVA (TODAS AS CATEGORIAS BOLSÃO). 

4- HIGIENIZAÇÃO PÓS PROVA 

5- HIGIENIZAÇÃO DOS ATLETAS QUE PEGAREM PÓDIO 



 

_________________________________ 

Erik Luiz Silva de Moura 

 

_____________________________ 

Assessoria Ronaldo Viannas 



REGULAMENTO  

1º DESAFIO DE MTB GIL GORGULHO DE MOURA 

1 – A PROVA: 

1.1 - A Prova denominada1º DESAFIO DE MTB serárealizada no dia 16 de outubro de 2022, na 

cidade de Bom Jardim de Minas-MG, nadistância média de 60,0 km, com a participação de 

PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS E IDADE,devidamente inscritas, a partir deste momento 

denominadas ATLETAS, dentro dosparâmetros legais. 

1.2 – O DESAFIO1º DESAFIO DE MTBé um eventopromocional com apoio dos patrocinadores. 

1.3 O evento será organizado (logística, premiação e cronometragem) pela empresa 

deAssessoria Esportiva Ronaldo Viana e Cronochip. 

1.4-O EVENTO terá LARGADA/CHEGADA na Praça da Igreja Matriz (Rua Padre Francisco Rey,s/n 

– Bairro: Centro), conforme divulgação detalhada do percurso nos veículos oficias 

dedivulgação. 

1.5 - PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

DIA 16.10.20221º DESAFIO DE MTB (Feminino eMasculino); HORÁRIO DE LARGADA: a partir de 

09h00min; HAVERÁ INSCRIÇÃO NO DIA DAPROVA - Até a data do EVENTO também poderão 

ser realizados ajustes de percurso comobjetivo de melhorias técnicas e atendimento às 

necessidades da cidade e órgãos públicoscompetentes, se comprometendo à organização 

divulgação prévia caso sejam necessáriasalterações. O tempo limite para a conclusão da prova 

será de 10h. 

1.5 O percurso da prova apresenta terreno variado contendo calçamento, estrada de terra 

etrilha, sendo de fundamental importância que o atleta siga com bastante atenção 

assinalizações e instruções dos fiscais da prova. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 - O valor da inscrição, a que se destina e o cedente a ser creditado, são definidos, única e 

exclusivamente, pela ORGANIZAÇÃO DA PROVA; 

2.2 - Conforme decisão da ORGANIZAÇÃO, o atleta é responsável por realizar todo sistema de 

inscrição e pagamento da mesma, e, ao se inscrever na ETAPA o ATLETA a faz de forma pessoal 

e intransferível, não havendo possibilidade de transferência dessa inscrição para outro ATLETA, 

responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, sob as penalidades da Lei. 

2.5 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO: As inscrições serão feitas no sitewww.corridao.com.br 

a partir do dia 21/05/2022, podendo ser PRORROGADA ouENCERRADA com antecedência, a 

critério da ORGANIZAÇÃO e conforme número de vagasdisponibilizadas.  



 

3 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

As inscrições são abertas para ATLETAS de ambos os sexos que podem participar do 

EVENTOapós realizar sua inscrição nos termos descritos neste Regulamento, ambos os sexos, 

acima de 

18 anos e menores acima de 16 anos com autorização dos pais. 

3.1 Para efeito de premiação os atletas (masculino e feminino) classificados do primeiro 

aoquinto colocados terão direito a premiação em dinheiro e troféus. 

3.2 Também haverá premiações por meio de sorteio (do número da inscrição) de 

duasbicicletas . 

3.3 Só terá direito a premiação dos sorteios quem pagar o kit ouro. 

3.4 O participante tem obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente onde 

serealiza o evento. O mau trato ou falta de respeito pode ser motivo de 

desclassificaçãopodendo ocasionar a expulsão da competição. 

3.5 O participante menor de idade deverá ter a presença dos pais ou responsável 

paraparticipação da prova no ato da assinatura do termo. 

 

4 - TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1 - A inscrição para a corrida (feminino e masculino) será no valor de: R$120,00 CENTO 

EVINTE REAIS (kit ouro) e R$ 80,00 OITENTAREAIS (kit prata). Os atletas acima de 60anos, 

conforme estatuto do idoso pagarão 50% do valor das inscrições (MAS NÃO TERÁ DIREITO AO 

SORTEIO DAS BICICLETAS E BRINDES). 

 

5 - KIT DE PARTICIPAÇÃO 

Ao se cadastrar no EVENTO pelas normas descritas neste Regulamento e pagar a taxa 

deinscrição nos pontos de venda, o ATLETA está ativando sua participação e acesso 

nacompetição e uso da infraestrutura de apoio. Para a retirada do kit é necessário que o 

atletaassine o “termo de compromisso” e “termo de menor de idade” (se for o caso) que 

serãoapresentados na listagem das inscrições efetuadas. 

O kit será composto por: 

-Placas de identificação das Bikes; 

-Chip descartável; 

-Isotônico e barra de cereal;- Medalha para todos participantes e troféus conforme a 

classificação descrita nesseregulamento. 

 



6 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

A entrega do kit de participação será retirada no dia e local da prova. OBSERVAÇÕES: 

NÃOHAVERÁ ENTREGA DE KIT ATLETA EM HIPÓTESE ALGUMA APÓS O HORÁRIO 

ESTABELECIDOPELA ORGANIZAÇÃO, PARA QUE NÃO HAJA ATRASO E TRANSTORNOS NA 

LARGADA. Pararetirar o kit do ATLETA, é necessário apresentar: - Documento original com foto 

(RG ou CNH);termo para menor de idade, se for o caso e assinatura do termo de 

responsabilidade.OBSERVAÇÃO: Os kits deverão ser retirados preferencialmente pelos 

ATLETAS inscritos naProva e/ou por terceiros mediante procuração assinada pelo atleta 

inscrito. 

 

-O Kit poderá ser retirado através do telefone de contato (32-998654294) 7 dias antes ou dia 

16/10/2022, dia da prova a partir das 7h no local da 

etapa. 

As 7:45h será o alinhamento dos atletas para a largada às 9h. 

 

7 – PREMIAÇÃO 

Todo ATLETA oficialmente inscrito que completar o EVENTO em conformidade com 

esteREGULAMENTO terá direito às seguintes premiações específicas: 

7.1 - PREMIAÇÃO GERAL: (Masculino e Feminino) Troféu para os 1º, 2º, 3º , 4º, 5º colocados na 

prova (geral), OS QUAIS SUBIRÃO AO PÓDIUM. 

7.5 - MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO O atleta que de forma legal, cumprir o regulamento e 

aofinal da prova cruzar a linha de chegada receberá a medalha de “finisher”. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na data da realização do EVENTO, haverá cerimônia de premiação com a entrega de troféus 

emedalhas conforme descrito acima. - As premiações não são cumulativas. - Todos os 

ATLETASque tiverem seus nomes chamados para a cerimônia de entrega de troféus 

deverãoencaminhar-se imediatamente à área de entrega ao lado do pódio. 

 

9 – REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO 

A idade mínima exigida para a participação no EVENTO é de 16 (dezesseis) anos, e é de acordo 

com as normas estabelecidas pela Organização do Evento, não sendo seguidas outras 

normasvigentes. A data de nascimento será considerada, também, para efeitos de classificação 

porfaixa etária. - A responsabilidade placa de identificação é exclusivamente do ATLETA, 

sendopessoal e intransferível, sujeitando-se às penalidades da lei o seu descumprimento. 



 

OBSERVAÇÕES: 

1) Os postos de Hidratação funcionarão a partir do horário de largada com o atendimento até 

o último corredor e de acordo com o andamento da Prova. 

2) O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para Prova, não sendo 

permitidoqualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do 

percursoindicado. CASO A ORGANIZAÇÃO CONSTATE QUALQUER IRREGULARIDADE POR PARTE 

DOATLETA, ESTE PODERÁ SER DESCLASSIFICADO. 

 

10 – REGRAS GERAIS DO EVENTO 

Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos,sob as penalidades da lei vigente, declara que leu e aceitou todas as disposições 

desteREGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e 

alimentação,seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes,durante e depois do EVENTO. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede 

todos os direitos deutilização de imagem (inclusive direitos de arena), renunciando ao 

recebimento de qualquercontraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de 

divulgação, campanhas,informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais 

jornalísticos, promoçõescomerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e 

mídia atualmentedisponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e 

outros eventos, emdecorrência do uso dessas imagens, ou nas ações acima descritas realizadas 

pelaORGANIZAÇÃO e/ou seus parceiros comerciais. A ORGANIZAÇÃO não disponibilizará 

GUARDA 

VOLUMES. Poderá a ORGANIZAÇÃO suspender o EVENTO por questões de segurança 

pública,atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. O ATLETA assume que 

participa desteEVENTO por livre e espontânea vontade, estando em boas condições de saúde e 

apto a prática 

de esportes, isentando de qualquer responsabilidade a EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO COMO 

UMTODO, em seu nome e de seus sucessores. Conforme decisão da ORGANIZAÇÃO, 

responsávelpor realizar todo sistema de inscrição, recebimento e administração da Prova, ao 

se inscreverno EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade detransferência desta inscrição para outro ATLETA. Ao se inscrever no EVENTO, o 

ATLETAdisponibiliza seus dados e autoriza EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO COMO UM TODO, para 

que, aqualquer tempo, enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer 

outrofornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. - O 



NÚMERODE IDENTIFICAÇÃO deverá ser fixado na frente da BICICLETA do ATLETA. É obrigatório 

o uso do 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, sendo que qualquer mutilação de tal número implicará 

nadesclassificação do ATLETA. A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de alterar qualquer 

dositens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO, 

informandoestas alterações no veículo oficial de divulgação do EVENTO, e na retirada do kit, 

ocasião estaem que o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, participar da Prova. 

 

11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou 

participaçãoespecial. A ORGANIZAÇÃO poderá, conforme as necessidades do EVENTO, incluir 

ou alterareste REGULAMENTO, total ou parcialmente. Até a data do EVENTO também poderão 

serrealizados ajustes de percurso com objetivo de melhorias técnicas e atendimento 

àsnecessidades da cidade e Órgãos Públicos competentes mantendo, podendo também alterar 

a 

LARGADA/CHEGADA descritos neste Regulamento. As dúvidas ou omissões deste Regulamento 

serão dirimidas pela EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO COMO UM TODO, em seu nome e de 

seussucessores. 

 

Bom Jardim de Minas, 19 de maio de 

 

               Realização 

Erik Luiz Silva de Moura 

__________________________________ 

CNPJ:13.575.848/0001-90.  

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, ________________________________________________________, portador(a) 

do RG__________________________________ e CPF_______________________ 

afirmo desejar participar do “1º DESAFIO DE MTB, no dia 16 de outubro de 2022. 

 

Declaro que a participação no evento citado é efetuada por livre vontade e quenão tenho 

qualquer contraindicação para a prática das atividades físicas que integrama 

modalidadecorrida de rua e que conheço os riscos inerentes as essa e que 

assumo,integralmente, aresponsabilidade pelos riscos que envolvem a participação no 

referidoevento de corrida (competição). 

Declaro, ainda, que estou ciente dos riscos envolvidos nesta modalidade decompetição, e 

sendo assim, em hipótese alguma, responsabilizarei a organização doevento e qualquer um 

dos envolvidos, por acidentes, incidentes e possíveisconsequências que possam ocorrer em 

função da prática da corrida de rua. 

É de livre e espontânea vontade a minha participação no “1º DESAFIO DE MTB 

 

Bom Jardim de Minas, _____de ______________de 2020. 

 

Atleta 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS 

 

Eu, __________________________________________________________portador do 

RGn°__________________________, na qualidade 

de__________________________________pai/mãe, tutor legal/outro), autorizo 

omenor:_______________________________________________________, aparticipar do “1º 

DESAFIO DE MTB – 2022”, Bom jardim deMinas - Minas Gerais, no dia doze de outubro de 

2022. 

Declaro que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que estenão tem qualquer 

contraindicação para a prática da modalidade corrida de ruae que o mesmo conheço os riscos 

inerentes a essa modalidade e que assumo,integralmente, a responsabilidade pelos riscos que 

envolvem a participação doreferido menor nesta competição. 

Declaro, ainda, que estou ciente dos riscos envolvidos na modalidade decorrida, e sendo 

assim, em hipótese alguma, responsabilizarei seusorganizadores, seus dirigentes, associados 

e/ou patrocinadores, nem outrasinstituições e pessoas, por acidentes, incidentes e possíveis 

consequênciasque possam ocorrer em função da participação do menor acima indicado 

noevento. 

 

______________________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável identificado 


