GO HARD TRAIL RUN
Informações Gerais:
1. Data: Domingo, 08 de Abril de 2018
1.2. Distâncias: Categoria Solo (masculino e feminino): 11 km – 7 km
1.3. Local: Campus da Universidade Federal de Alfenas em Poços de Caldas – MG
Organizadores:
Go Hard Eventos e Esportes – gohardesportes@gmail.com
Tel: (35 ) 9 9764 – 7765
Trilha Radical Turismo e Aventura – trilharadical@trilharadical.com.br
Tel: (35 ) 3721- 7510 / (35 ) 9 9188 - 9596
2. A Go Hard Trail Run é uma corrida a pé que acontecerá em estradas e trilhas da área rural de
Poços de Caldas e outras cidades da região. O evento será realizado sob quaisquer condições
climáticas desde que não esteja em risco a integridade física dos atletas e participantes.
2.1 Sinalização: o percurso será identificado (marcado ) por fitas e placas do evento que estarão em
sequência indicando o caminho. Cabe aos atletas prestar atenção para seguirem o caminho correto.
2.2 Largadas e Chegada: Todas as categorias terão sua largada e chegada ao Campus da
Universidade Federal de Alfenas ( Unifal ) em Poços de Caldas,
localizado na Rodovia José Aurélio Vilela, BR 267, KM 533, 11999 – Cidade Universitária.
2.2.1 Os horários de largada da prova estão pré-determinados conforme abaixo:
11 km – 9:00 hs
7 km – 9:20 hs
2.2.2 Os atletas poderão largar atrasados com no máximo 10 min após a última largada, depois
disso, serão automaticamente desclassificados.
2.2.3. A organização reserva-se o direito de alteração do horário de largada no intuito de otimizar a
fluidez do percurso.
2.2.4. Em caso de mau tempo, tempestades ou qualquer fenômeno natural, para todas as
categorias, a organização reserva-se no direito de cancelar a largada no intuito de zelar pela
segurança dos atletas.
2.2.5. Staffs controlarão a área de largada na qual será restrita a categoria correspondente
2.2.6. A prova terá duração máxima de 3 horas contadas a partir da primeira largada, sendo assim o
encerramento das atividades será às 12 horas.
3. Entrega de kits:
3.1 Para retirada do kit, o atleta deve apresentar obrigatoriamente um documento de identificação
original ou cópia autenticada.
3.2.A retirada dos kits acontecerá no sábado (07 de Abril ) em local e horário a ser divulgado pela
organização. E no dia da prova na própria arena de Largada entre 7:30 hs e 8:30 hs.
*Sujeito a alteração mediante aviso prévio através das redes sociais do evento.
3.3. Os atletas que não retirarem o kit nas datas acima estipuladas perderão o direito ao mesmo,
exceto em situações especiais acordada com a organização do evento.
3.4. Para assessorias esportivas é permitido que apenas um responsável efetue a retirada de todos
os kits.
Para agilizar o processo, se optar dessa forma, envie e-mail para gohardesportes @gmail.com ou
trilharadical@trilharadical.com.br com a lista completa dos atletas inscritos pela assessoria.
3.5. Na impossibilidade de comparecimento de algum representante inscrito, a RETIRADA DE KIT
poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação da autorização abaixo e cópia autenticada do
documento do atleta inscrito.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT

Eu, ______________________________________________________________, inscrito no CPF
nº:
___________,
autorizo__________________________________,
portador
do
RG:
______________,
telefone:_____________ e-mail:____________________________ a retirar meu kit atleta para a
prova Go Hard Trail Run, que acontecerá no dia 19 de Novembro de 2017.
Assumo toda a responsabilidade e isento a Organização de qualquer problema que venha ocorrer,
referente ao extravio do kit de competição por parte do meu Representante.
Data : ____/____/______
________________________
Assinatura Atleta

4. Categorias e premiação:
4.1. Modalidade Individual (masculino e feminino ): 07 e 11km.
4.2. Idade mínima: Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida com autorização
por escrito com firma reconhecida do pai, da mãe ou do responsável legal. A autorização deverá
estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que será retido pela organização no
momento da
retirada do kit.
4.3. Premiação:
4.3.1. Troféus para 1º ao 3º colocado geral e nas categorias, sendo feminino e masculino conforme
abaixo:

Premiação 07 km 11 km
Geral 1° ao 3° lugar ( masculino e feminino )
Até 29 anos 1° ao 3° lugar ( masculino e feminino )
30 a 39 anos 1° ao 3° lugar ( masculino e feminino )
40 a 49 anos 1° ao 3° lugar ( masculino e feminino )
50 ou mais anos 1° ao 3° lugar ( masculino e feminino )
4.3.2. A cerimônia de premiação está prevista para iniciar as 11h00min.
4.3.3. As parciais emitidas pela cronometragem podem sofrer alterações até a apuração final.
5. Inscrições:
5.1. As inscrições deverão ser realizadas pela internet através dos sites:
www.minhasinscricoes.com.br e www.runnerbrasil.com.br ou outro site parceiro que será
previamente divulgado em nossos comunicados.
5.1.2. Para as inscrições, os sites responsáveis cobrarão uma tarifa de comodidade, pela inscrição
online.
5.2. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema online, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento.
5.3. O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese.

5.4. O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não presença na
entrega do kit ou autorização para retirada por terceiros.
6. Valores e datas:
6.1. Início das inscrições: 26/12/2017
6.2. Término das inscrições em 25/03/2018
6.3. Assessorias esportivas ou inscrições em grupo (acima de 10 atletas) possuem condições
especiais. Para ter este direito, solicite a planilha de inscrição para os e-mails
gohardesportes@gmail.com ou trilharadical@trilharadical.com.br
6.4. Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS acima de 60
(sessenta) anos desconto de 50% no valor da inscrição. Para utilizar este benefício inscreva-se
através dos emails gohardesportes@gmail.com ou trilharadical@trilharadical.com.br. O desconto
será sempre calculado de acordo com o valor integral do lote vigente.
6.5. Em caso de não realização do pagamento do boleto no prazo indicado, a organização poderá
anular o pedido de inscrição. Ter completado a ficha de inscrição online não implica a confirmação
da vaga. A vaga estará garantida exclusivamente através do pagamento total da inscrição dentro do
prazo concedido pelo sistema. A geração de um novo boleto estará sujeita à disponibilidade de
vagas.
6.6. Ao se inscrever no evento além do direito a participação, o atleta contará com os serviços e
itens abaixo:
-Camiseta e brindes em geral
-Medalha de Finisher
-Premiação por classificação geral e por faixa etária conforme tabela de premiação
-Número de peito
-Serviços de controle
-Serviço de resgate
-Serviço de primeiros socorros.
-Hidratação
-Banheiros nas largadas e chegada.
-Staffs, bombeiros e socorristas
-Atendimento médico.
7. Hidratação dos atletas
7.1. Serão disponibilizados postos de água em copos na arena e percurso. Para preservação e
conservação ambiental ( no percurso ) não será permitido que os atletas carreguem os copos para
fora da área destinada a hidratação. Para tal controle haverá pessoas responsáveis por fiscalizar e
orientar os atletas a depositarem o lixo nos locais adequados.
8. Cronometragem e entrega de chip:
8.1. A entrega do chip de cronometragem será efetuada acompanhada do kit de participação.
8.2. O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se observar
por algum fiscal à falta do uso do chip.
8.3. A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua
não utilização.
8.4. A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a
Comissão Organizadora na divulgação dos resultados.
8.5. O número de peito deverá estar completamente visível na frente, estar segurado pelos quatro
alfinetes e não deve ser cortado, dobrado ou escondido.
9. Condições Gerais:

9.1. Os participantes não podem ser acompanhados por bicicletas, automóveis, motocicletas, ou
qualquer outro tipo de veículo.
9.2. Não cumprir com o percurso oficial, obtendo vantagem, será motivo de desclassificação. Em
caso de extravio de sinalização os corredores serão responsáveis por voltar ao caminho e retomar o
percurso. A organização não se responsabilizará e não atenderá nenhuma reclamação por extravio.
9.3. É proibido jogar resíduos no chão (embalagens, cascas de frutas, plásticos, etc). O atleta que
for apanhado cometendo esta infração sofrerá DESCLASSIFICAÇÃO.
9.4. Quando um atleta pedir, educadamente, passagem em um trecho “single-track” por estar mais
rápido que o atleta dianteiro, o mesmo deve atender ao pedido, independente de disputar as
primeiras colocações.
9.5. Caso um atleta presencie um acidente com outro atleta da prova, procure observar se está tudo
bem e comunique ao primeiro fiscal da prova que encontrar.
9.6. Será desqualificado qualquer participante que incorra em condutas antidesportivas, que não
respeite as indicações da Organização e/ou que transgrida o presente regulamento.
9.7. Em caso de abandono, o competidor terá a obrigação intransferível de avisar à Organização. O
aviso só será recebido nos postos de controle ou arena de chegada do evento onde o atleta deverá
oportunamente entregar o seu chip.
10. Regras Gerais para participação:
É responsabilidade do participante:
10.1. Aceitar totalmente o REGULAMENTO.
10.2. Assumir total responsabilidade pelos dados fornecidos.
10.3. Estar fisicamente apto para a prova.
10.4. Estar ciente da importância em realizar um controle médico prévio à corrida.
10.5. Respeitar as regras de competição, assim como as normas de circulação e as instruções dos
responsáveis pela prova.
10.6. Ter ciência das dificuldades para a realização de operações de resgate em algumas áreas do
percurso. Saber inclusive que haverá zonas sem acesso a veículos, tendo, portanto atenção
imediata limitada.
10.7. Eximir os Organizadores, as Prefeituras Municipais, os proprietários das terras pelas quais
passe a corrida e os Patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes pessoais; danos e/ou
perdas de objetos
que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova, reiterando que a organização
expressa e fortemente recomenda que sejam levados apenas os itens essenciais à prática esportiva.
10.8. Isentar aos organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as consequências do
descumprimento de qualquer item deste regulamento.
10.9. A Organização disponibilizará assistência médica pré-hospitalar a
quem precise. Cada atleta deve ter conhecimento das possíveis consequências da prática de uma
atividade deste tipo, deverá, portanto, assumir e ser responsável por qualquer gasto relacionado a
emergências médicas que não sejam as dos primeiros socorros ou serviços prestados pelo sistema
de saúde público.
10.10. Haverá controles de passagem por pontos determinados pela Organização de acordo com a
necessidade.
10.11. O percurso poderá ser modificado antes ou durante o desenvolvimento da prova por motivo
de segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a Organização leve em consideração.
Caso a decisão seja tomada antes da largada os corredores serão notificados. Caso a decisão seja
tomada durante o desenvolvimento da corrida, os participantes serão informados no posto de
controle anterior à modificação.
10.11. Caso haja diminuição do percurso, uma vez largada a corrida, e a redução envolva só uma
parte dos participantes. Será considerada uma classificação para quem tenha cumprido o percurso
completo. E a partir

do último corredor desse grupo, será feita uma nova classificação com quem fizer o percurso
incompleto seguindo sua ordem de chegada.
12.Uso de imagem:
12.1. Ao se inscrever na Go Hard Trail Run o atleta aceita que as imagens obtidas na competição
possam ser utilizadas pela Organização e pelas Empresas Patrocinadoras para fins de difusão e
publicidade do evento e/ou de produtos associados ao mesmo.
13. Comunicação:
13.1. Considera-se como meio oficial de comunicação a página oficial do evento criado no
Facebook.
13.2. A organização se reserva ao direito de modificar ou acrescentar algum item no presente
regulamento comprometendo-se em publicar comunicado com alterações na página oficial e via
email aos participantes.
13.3. O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das novidades e
possíveis modificações.
13.4. O e-mail do contato da organização responsável pelo atendimento dos atletas é
gohardesportes@gmail.com ou trilharadical@trilharadical.com.br
14. Casos omissos:
14.1. Diante de qualquer imprevisto ocorrido durante o evento que não tenha sido contemplado no
presente regulamento, será função da Comissão Organizadora e do Diretor Técnico da Prova tomar
as decisões cabíveis.
14.2. As dúvidas e/ou omissões deste regulamento ou no decorrer da Prova serão definidas pela
Comissão Organizadora da Go Hard Trail Run, de forma soberana, não cabendo nenhum tipo de
recurso.
Dúvidas,
críticas,
alterações
e
sugestões:
gohardesportes@gmail.com
ou
trilharadical@trilharadical.com.br

