REGULAMENTO
A Corrida Trail Run – Etapa UBM será disputada no Campus do Centro universitário (UBM), Barra
Mansa- RJ, no dia 11 de Março de 2018, Domingo, largada às 08:00hs, percurso com a distância de
6 km por trilhas, estradas de terra, região montanhosas com subidas e descidas em meio a
paisagens naturais. Será disputado nas categorias masculino e feminino,
Obs: O horário de largada da prova ficará sujeito à alteração em razão da quantidade de inscritos,
bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação,
suspensão no fornecimento de energia etc...
Local de Concentração/Largada/Chegada/Premiação: Toda a programação será desenvolvida nas
imediações do Centro Universitário de Barra Mansa.
Entrega do kit opcional: Sábado (10/03/18) - local: UBM (Centro Universitário de Barra
Mansa), horário de 09h00hs as 16:00hs.
O Chip de controle pode ser retirado no Domingo (11 de Março de 2018) no local do evento
das 06h00min às 07h00hs e deverá ser entregue no final para a retirada da medalha
personalizada de participação.
Nenhum KIT ou CHIP poderá ser retirado após o horário estabelecido acima.
O atleta deverá apresentar RG ou CPF no momento da retirada do seu KIT e CHIP e/ou
comprovante de pagamento, caso solicitado. Caso julgue necessário, a organização poderá solicitar
os documentos acima durante a premiação.
No caso de retirada de KIT por terceiros, o mesmo deverá apresentar autorização para retirada que
ficará retida com a organização, juntamente com a cópia do documento do competidor.
Não será permitida alteração do tamanho da camiseta no momento da retirada de KITS. A
organização se baseará nas informações cedidas no ato da inscrição.
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
A idade mínima para participação é de 16 anos, os atletas menores de 18 anos só poderão
participar da CORRIDA, obrigatoriamente com autorização por escrito com firma reconhecida
do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um
documento de Identidade que será retido pela Comissão Organizadora no momento da retirada do
KIT.
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas
etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova;
No ato da inscrição o atleta estará aceitando as condições estipuladas neste regulamento e
afirmando que:
- É praticante de corrida e exercícios físicos, estando apto, portanto, a participar de uma competição
esportiva;
- se submeteu a avaliações médicas antes do evento e possui aval médico para a prática esportiva;
- O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e
seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
O diretor de prova poderá, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o
participante a qualquer momento.
A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas,
despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida.
Ao participar da 1º Corrida Trial Run, o atleta o faz por própria conta e risco, não cabendo à
Comissão Organizadora, seus Promotores, Patrocinadores, Apoiadores e Responsável Técnico

qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que por ventura o atleta venha a sofrer ou causar
durante e após a competição.
A Organização do evento, bem como seus apoiadores e realizadores não se responsabilizarão por
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida, a terceiros ou outros participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
A Comissão Organizadora atenderá a todos indistintamente com assistência de ambulância,
motorista socorrista e enfermeiro durante a prova. Em caso de emergência médica, o atendimento
inicial será efetuado no posto médico da prova e havendo necessidade, o atleta será removido para
a rede pública de saúde, no Pronto Socorro Municipal de Barra Mansa - RJ.
O atleta não poderá ultrapassar a linha de largada antes do início da corrida;
Todos os atletas participantes deverão obedecer ao percurso estabelecido pela Organização da
prova, com a penalidade de desclassificação do atleta que não o fizer.
Será distribuída água aos atletas durante a prova.
O atleta deverá descartar os copos de água ou qualquer outro objeto nas áreas indicadas pela
organização (alguns metros após os postos de hidratação). É totalmente proibido o descarte de
copos de água ou qualquer outro tipo de objeto ou lixo que não seja nos locais indicados pela
organização, podendo este ato, levar a desclassificação do atleta.
Ao término da prova, os atletas receberão, mediante a entrega do CHIP, um KIT contendo frutas e
uma medalha de participação;
A prova terá duração máxima de 2 horas.
Os inscritos terão à disposição os sanitários localizados na sede do evento. Os banheiros não
possuem vestiários para banho.
O dinheiro da inscrição não será devolvido em caso de desistência. Entretanto, haverá
possibilidade de transferência de inscrição para outra pessoa desde que seja comunicado à
organização com 15 dias de antecedência exclusivamente por e-mail.
As promoções e descontos não são acumulativos;
Não será permitido o auxílio de ritmo para categoria feminina por parte de um atleta do sexo
masculino ditando ritmo de prova. Sendo identificada esta prática, inicialmente o fiscal de prova irá
advertir verbalmente para que uma distância seja respeitada. Caso a advertência não seja cumprida
ou caso haja reincidência da prática, levará a desclassificação da atleta;
O evento possui autorização para realização junto a Prefeitura Municipal de Barra Mansa - RJ.
Após a prova será emitida a listagem provisória de resultados. Caso haja discordância do
resultado, deverá ser entregue recurso escrito com a alegação do erro ao diretor de prova, que
julgará a procedência ou não do erro.
A utilização de CHIP trocado, ou por atleta não inscrito com o respectivo CHIP implicará em
desclassificação.
Os atletas deverão obedecer aos trajetos demarcados de 6 km.
Todos os assuntos técnicos e omissos deste Regulamento serão resolvidos pela organização da
prova, soberana em suas decisões.
POSTOS DE HIDRATAÇÃO
Os postos de hidratação serão posicionados de acordo com a norma internacional da IAAF
(Associação Internacional de Federações de Atletismo), regra 240 - artigo 4º, seguidas pela CBAT
(Confederação Brasileira de Atletismo), que determina que os postos de água sejam colocados a
cada 2 ou 3km, nas provas com distância até 10km. Haverá também um posto de hidratação na
chegada, na área reservada aos atletas inscritos.

USO DA IMAGEM
Os integrantes das equipes e acompanhantes aceitam serem divulgados através de fotos, filmes e
entrevistas em veiculações em rádios, revistas, televisão e demais mídias para fins informativos,
promocionais ou publicitários pertinentes a Corrida Trail RUN Etapa UBM, sem acarretar ônus ao
organizador, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação.
Informação Geral Prova: A corrida será realizada com quaisquer condições climáticas, exceto em
caso de condições muito adversas que apresentem risco aos participantes, que será determinado
pela Organização, a qual é soberana na sua decisão. Em caso de necessidade a Organização
poderá trocar o local da prova.
Fica expressamente proibida a comunicação com a equipe de cronometragem. Podendo ser punido
o atleta ou equipe.

INFORMAÇÕES GERAIS
A Cronometragem (tomada de tempo/km por distância) será realizada por meio de sistema
eletrônico criado especificamente para esse evento, não serão aceitos em hipótese alguma
resultados marcados por cronômetros, marcações manuais, laps de cronômetros, GPS ou qualquer
outro tipo de equipamento. A classificação se dará pelo tempo bruto.

PREMIAÇÃO E CATEGORIAS
A classificação se dará pelo tempo bruto para a classificação geral no percurso de 6 km.

PERCURSO DE 6 km:
GERAL MASCULINO E FEMININO (troféu):
1º colocado geral masculino e feminino;
2º colocado geral masculino e feminino;
3º colocado geral masculino e feminino;

POR GRUPO DE IDADE
1º ao 3º masculino e feminino (troféu)
Categorias: 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos /
45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 69 anos / 70 anos acima,

Não será permitida a participação de menores de 16 anos na prova de 6 km. Nesses casos, os
menores de 18 anos, ano de nascimento, serão necessária autorização do responsável. A data
referência para inscrição nas provas será sua idade em 31/12/2017, ou seja, o ano de nascimento.
A premiação de todas as categorias se realizará após a conclusão do ultimo competidor da prova.
Os competidores que forem premiados deverão estar no local para receberem suas premiações.
Caso, por motivo de força maior, não puderem estar presentes, deverão entrar em contato com a
Organização para solicitarem suas premiações, que ficará sob responsabilidade do competidor
retirar ou arcar com as despesas de envio das mesmas.

KIT DO COMPETIDOR
Para a corrida Trail Run- Etapa UBM, o competidor inscrito terá direito aos seguintes itens:
Camisa personalizada 100% poliamida, viseira, sacochila, medalha personalizada, numero de peito
e CHIP.
VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÃO
As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do site www.runnerbrasil.com.br ou pelo
telefone ou Luciane Amorim (24) 999921078, até o dia 07 de Março de 2018. Caso ainda haja vagas
disponíveis, a organização poderá estender o prazo de inscrições até o preenchimento das vagas
restantes. Ou encerrar antes da data limite as inscrições caso essas terminem.

Taxa de Inscrição:
1º lote – R$ 70,00 – até atingir 100 inscrições
2º lote – R$ 75,00 – até atingir 200 inscrições
3º lote – R$ 80,00 – até atingir 300 inscrições

KIT ÚNICO - R$ 70,00 + taxa de conveniência do site, POR ATLETA no percurso (6 km) na
modalidade INDIVIDUAL.
- Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS acima de 60
(sessenta) anos desconto de 50% no valor da inscrição referente ao lote vigente.

