REGULAMANETO GERAL
4º TRAIL RUNNING SÃO ROQUE
2 – A PROVA 4º TRAILRUNNING será realizada no dia 17 de JULHO de 2022, Local: VÍNICOLA XV DE
NOVEMBRO - ESTRADA DO VINHO ( SPV – 077), KM 4,5 – SOROCAMIRIM, SÃO ROQUE –SP CEP
18145-110, em qualquer condição climática, por participantes inscritos de ambos os sexos. Os participantes
podem optar pelas seguintes modalidades: Corrida na distância aproximada de 6km; Corrida na distância
aproximada de 12km; A largada do evento está prevista para as 8 h00min , a ser confirmada na entrega de
kit. A Largada e a Chegada serão no mesmo lugar ( A CONFIRMAR).
. A ordem de largada será de acordo com a descrição abaixo (porém serão no mesmo horário): - LARGADA 12km ( 08:00)
- LARGADA 6km ( 08:00)

-REGRAS DE PARTICIPAÇÃO Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em apenas uma
categoria como as descritas. - A idade mínima para a participação nos 12km é de 16 anos. - A idade mínima
para a participação nos 06km é de 13 anos, porém os atletas menores de idade deverão apresentar uma
autorização por escrito dos pais e/ou responsável. – REGRAS GERAIS O ATLETA que em qualquer momento
deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO ou por omissão deixe de comunicar (com registro
por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) à ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua
parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. Recomendamos rigorosa avaliação
médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS. Ao participar deste
EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o
REGULAMENTO 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.
O ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos à televisão ou a qualquer outro tipo de
transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. Haverá
atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o
primeiro atendimento e eventuais remoções.
A continuidade do atendimento médico será efetuada na REDE PÚBLICA. A ORGANIZAÇÃO não tem
responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha a ter durante ou após a prova. O ATLETA
ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção
/ transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de
qualquer responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências desta decisão. Serão colocados à
disposição dos ATLETAS inscritos Sanitários na região da LARGADA e CHEGADA.

Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que
delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob
qualquer pretexto. Caso isso ocorra o atleta será desclassificado.
Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por escrito, à
ORGANIZAÇÃO, em até 30 minutos após a primeira divulgação do resultado. Poderão os ORGANIZADORES /
REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou
motivos de força maior. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA.
É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO na frente da camiseta, sendo que qualquer dano a este implicará
na desclassificação do ATLETA. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste
REGULAMENTO sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na
retirada do Kit, ocasião esta em que o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, participar da prova. –
INSCRIÇÕES E VALORES As inscrições para o evento estarão limitadas ao número máximo de 400
(QUATROCENTOS) corredores . As inscrições terão início no dia 02/05/2022 e permanecem abertas até o dia
30/07/2022 ou enquanto houver vagas para a inscrição do evento.
As inscrições deverão ser realizadas na av. Tiradentes 145, centro, São Roque centro ( em frente a delegacia
de ensino na loja OITO.OITO TEL.11-4712-2933 OU 11 96195-3540 ( MÁRCIO ), INSCRIÇÕES ON LINE.
WWW.RUNNERBRASIL.COM.BR.
5- ENTREGA DE KITS A entrega do Kit de participação será no dias 14 , 15 E 16 de JULHO de 2022, em
horário e local a serem divulgados. No dia do evento será feita a entrega do kit de participação SOMENTE
para atletas da categoria geral que residam em cidades que não tenham abrangência a região de São Roque.
Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar: - Comprovante de inscrição; - Documento de
Identidade com foto original (RG ou CNH); Para terceiros retirarem o Kit do ATLETA é necessário apresentar
documento de Identidade com foto original (RG ou CNH) do participante;
PREMIAÇÃO 12 KM
- 5 PRIMEIROS GERAL MASC. E FEM. TROFÉU E BRINDES

1º LUGAR R$ 250,00 / 2º LUGAR R$ 150,00 / 3º LUGAR RE$ 100,00
– FAIXAS ETÁRIAS MASCULINO E FEMININO ( PARA OS 3 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA).
18 a 29 anos (Nascidos de 1990 a 2001) TROFÉU
30 a 39 anos (Nascidos de 1980 a 1989) TROFÉU
40 a 49 anos (Nascidos de 1970 a 1979) TROFÉU
50 a 59 anos (Nascidos de 1960 a 1969) TROFÉU
60 anos em diante TROFFÉU
Os 5 primeiros colocados da categoria geral masculino e feminino serão exclusos da premiação na categoria
por faixa etária.

Premiação 6 km
Os 5 primeiros colocados masculinos e femininos geral nos 6 km receberão troféu e brindes dos participantes
, a modalidade não terá premiação por categoria...

CATEGORIA JUVENIL DE 13 A 17 ANOS, TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS GERAL MASC. E FEM.

Categoria será determinada pelo ano de nascimento.
PREMIAÇÃO - Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.
Os atletas que não retirarem sua premiação no dia do evento perderão o direito de recebê-lo
posteriormente. – PROGRAMAÇÃO LARGADA AS 8h – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO AS 10:00 (ou assim que
os primeiros colocados forem terminando a prova).

A direção...

MARCIO R. SANTIAGO 11 961953540

