5º DESAFIO DA PEDRA BRANCA
06/03/2022
CALDAS MG 27KM E 10 KM
REGULAMENTO
1. Evento apresentamos sua 5ª edição
27 KM DESAFIO DOS BRUTUS PROVA PRINCIPAL
INICIANTE 10 km.
LARGADA 06/03. 8:00:HRS:DA MANHÃ NA PRAÇA CENTRAL DE
CALDAS
2.Os vencedores serão aqueles que cumprirem as respectivas
distâncias no menor tempo. A organização disponibilizará seguro
atleta para todos os participantes do evento.
3. Data e horário de largada das provas 06/03 8:00:HRS:DA MANHÃ
4. Condições climáticas temperaturas variadas de 3% a 30% de
variedades. ITENS OBRIGATORIO CAMELBACK OU SQUEEZE E APITO
SERA CONFERIDO NA RETIRADA DOS KITS PARA OS 27KM
5. Participantes, Poderão participar do evento 27KM pessoas
maiores de 18 anos de idade, de qualquer nacionalidade, que
cumpram as exigências deste regulamento. Por tratar-se de uma
prova de alto desgaste físico, a organização do evento entende que
os atletas inscritos têm total conhecimento dos riscos a que estão
expostos e, assim, devem assinar o termo de responsabilidade da
ficha de inscrição no qual isentam a organização de qualquer

obrigação sobre possíveis danos à sua saúde. Na retirada do kit do
evento, o atleta deverá entregar o termo de responsabilidade
assinado, declarando estar em perfeitas condições físicas e mentais
para participar da competição. Eventuais despesas médicas e
hospitalares, resultantes do desgaste físico dos atletas na
competição, deverão ser custeadas pelo próprio participante. será
permitida a participação de pacer (atleta não inscrito na prova que
dita ritmo de corrida a outro participante).
6. Categorias Os participantes de cada modalidade serão divididos
entre homens e mulheres e em categorias de acordo com seu ano
de nascimento.
PREMIAÇAO 27 E 10 KM
PREMIAÇAO GERAL MASC.E FEM. OS 5 PRIMEIROS
CATEGORIAS OS 3 PRIMEIROS
27km=18-29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / 60 mais
10km=16-29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / 60 mais
7.As inscrições para o evento poderão ser feitas até 25/02 de 2022,
Os valores das inscrições são:•27 km R$ 120 reais 10 KM 80 REAIS
As inscrições serão realizadas PELO site
WWW.PORTALDOATLETA.COM
WWW.RUNNERBRASIL.COM.BR
WWW.FORRUNNER.COM.BR
atletas com 60 anos acima, completados em 2022, pagarão 50% do
valor da inscrição, sendo pagas por boletos bancários ou cartão de
credito bancário. O atleta deverá solicitar sua inscrição no evento
através dos sites especializados, e efetuar o pagamento do valor da
inscrição.

8. Programação do evento • LARGADA AS 8:00: HRS DA MANHÃ
ENCERRAMENTO AS 17 HRS–retirada do kit e entrega do termo de
responsabilidade no ginásio copas no sábado apartir das 17 hrs e no
domingo APARTIR DAS 6:30 DA MANHÃ:antes da largada •
9. Elementos de identificação do atleta (número de peito) Cada
atleta receberá um número que deverá ser fixado na parte frontal
da sua vestimenta e com o qual será identificado pela organização.
Sendo respeitada a colocação do número oficial, o atleta poderá
utilizar o espaço das suas vestimentas para exibir seus
apoiadores/patrocinadores individuais. Não será permitido que os
atletas inscritos corram sem camisa. durante toda a corrida.
10. Controle Computadorizado.
11. Pontos de agua sera para abastecer o Camelbak ou a garrafa de
squeeze
12. Assistência médica sera feita através da hospital publico
13. Abandono Se o atleta abandonar a prova devera avisar
imediatamente alguém da organização
Uma vez ocorrido o abandono voluntário, o atleta não poderá
retornar à prova.
14. Estrutura e uso do espaço O atleta estará transitando por vias
publicas e preciso ter atenção total o transito estará aberto
A organização da prova estará em pontos surpresas fazendo
checagem dos atletas
15. Kit do atleta O kit do atleta será composto por camiseta
personalizada, numero de peito e outros itens que poderão ser
ofertados pelos patrocinadores. Para a retirada do kit, que deverá
ser feita pelo próprio atleta, será necessária a apresentação de
comprovante de pagamento da inscrição, documento com foto e
termo de responsabilidade assinado.

16. Medalha e camisetas para Cada participante inscrito que
concluir sua prova.
17. Premiação sera de acordo com o item 06=
18. Viagem e hospedagem A organização do evento não se
responsabiliza pelo deslocamento do atleta até o local da prova e
sua hospedagem. A programação e os custos para tal são de
responsabilidade de cada participante.
19. Direitos de imagem A organização terá o direito exclusivo de
uso das imagens do evento. Ao se inscrever no evento, o
participante afirma que disponibiliza à organização o direito de uso
do seu nome e da sua imagem individual e coletiva para tudo aquilo
que se refere à sua participação no evento, incluindo uso comercial.
20. Normas do evento O evento será regido pelo presente
regulamento e, ao se inscrever na prova, o atleta confirma que está
de acordo com as regras determinadas pela organização, as quais
constam neste regulamento. A organização poderá, a seu critério ou
conforme as necessidades do evento, alterar este regulamento,
total ou parcialmente.
Dados técnicos
Caroline lima Martins Diretora geral do evento
Mariano S. De Moraes CREF 012913-P/MG Diretor técnico
FISCAIS DE TRECHO
hercolis almeida//Gabriel Vitor Santos//Dayane Santos/
SUGESTÕES DE HOTEIS PARCEIROS EM BREVE
Apoio=prefeitura Municipal de Caldas
Secretaria Municipal de Esportes

