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XFUN TRAIL RUNNING 2016 

REGULAMENTO GERAL 

 

O Circuito XFun Trail Running 2016 é formado por três competições pedestres, disputadas 

por atletas maiores de 16 anos, de ambos os sexos, que percorrem ruas de asfalto e terra, 

trilhas e caminhos rurais em distâncias de 6k, 12k e 21k.  

 

Por serem realizadas em terrenos onde o relevo e a ocupação humana ocorrem de forma 

diferente àquela encontrada em áreas urbanizadas e loteadas, as distâncias percorridas 

pelos atletas durante as competições não são exatas, sendo as quilometragens de 6k, 12k 

e 21k usadas como base aproximadas para as competições, não cabendo, em hipótese 

alguma a atletas, equipes e assessorias desportivas contestarem essa posição soberana 

da organização do evento esportivo. 

 

As competições ocorrerão nos dias 19/06/2016, 28/08/2016 e 30/10/2016, com horários e 

locais definidos e amplamente divulgados pelo site www.circuitoxfun.com.br, cabendo a 

possibilidade da organização de alterar as datas e locais das disputadas por motivo de 

força maior sem que nenhum ônus recaia aos organizadores ou patrocinadores do evento. 

 

A previsão de largada será sempre às 09h para todas as categorias em disputa.  

 

Pode participar do XFun Trail Running qualquer atleta dentro dos requisitos e regularmente 

inscrito. 

 

A idade a ser considerada para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a 

que o atleta terá no dia 31 de dezembro do ano de realização do circuito. 

 

Ao inscrever-se para qualquer etapa do XFun Trail Running o participante aceita todos os 

termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação na(s) 

competição(ões). 

 

Alterações (nome, transferência e categoria) serão aceitas até 20 dias antes da data de 

cada prova. Após este período todos os casos serão avaliados e julgados pela organização 

do XFun Trail Running, não cabendo recurso à decisão.  

 

http://www.circuitoxfun.com.br/
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É proibido o atleta ceder o seu número de peito para outro. Se isso ocorrer, a organização 

do evento estará isenta de qualquer responsabilidade e/ou necessidade de atendimento 

médico a esse atleta.  

As inscrições serão realizadas somente pela internet através do site 

www.circuitoxfun.com.br que redirecionará a um site específico para esse fim. 

 

Preços e política de descontos: 

 

Percursos de 6km e 12km: 

Até 20 dias anteriores a data da competição: R$ 100,00 + taxa de conveniência do site 

Ticket Agora + R$ 10,00 para uso da estrutura do local de largada e chegada.  

 

Até 10 dias anteriores a data da competição: R$ 110,00 + taxa de conveniência site Ticket 

Agora + R$ 10,00 para uso da estrutura do local de largada e chegada  

 

Até 1 (uma) semana antes da data da competição (data limite para inscrição): R$ 120,00 + 

taxa de conveniência site Ticket Agora + R$ 10,00 para uso da estrutura do local de 

largada e chegada. 

 

Percurso de 21km: 

Até 20 dias anteriores a data da competição: R$ 120,00 + taxa de conveniência do site 

Ticket Agora + R$ 10,00 para uso da estrutura do local de largada e chegada. 

 

Até 10 dias anteriores a data da competição: R$ 130,00 + taxa de conveniência do site 

Ticket Agora + R$ 10,00 para uso da estrutura do local de largada e chegada. 

 

Até 1 (uma) semana antes da data da competição (data limite para inscrição): R$ 140,00 + 

taxa de conveniência do site Ticket Agora + R$ 10,00 para uso da estrutura do local de 

largada e chegada. 

 

As inscrições serão encerradas nove dias antes de cada competição ou em data anterior a 

esta, caso seja atingido o limite de 500 (quinhentos) atletas, independente das categorias 

e/ou percursos. 

 

O número limite de atletas para cada competição do XFun Trail Running poderá ser 

alterado pela organização a qualquer tempo e modo. 

 

http://www.circuitoxfun.com.br/
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A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

aumentar o número ou valor das inscrições sem aviso prévio. 

 

Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da 

inscrição no site www.circuitoxfun.com.br. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado daquela etapa específica do XFun Trail Running.  

 

O valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista de participar ou não 

compareça ao evento.  

 

 A entrega de kits e chip de cronometragem acontecerá na sexta e sábado anterior a cada 

competição (dois e um dia antes, respectivamente) na loja Território do Shopping Crystal, 

sendo a distribuição na sexta-feira ocorrendo entre às 16h e 22h e no sábado das 11h às 

21h.  

 

NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS NO DIA DA PROVA. Serão enviadas informações 

através de e-mails aos atletas cadastrados e serão publicados comunicados no site oficial 

do evento.  

 

Para retirada dos kits o atleta deverá portar o comprovante de pagamento juntamente com 

o documento de identidade original. 

 

Não serão entregues kits após o evento. 

 

O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações 

posteriores por falta de materiais que compõem o kit. 

 

Os itens integrantes de cada kit de atleta serão divulgados no site www.circuitoxfun.com.br 

no menu “inscrições”. 

 

A retirada do kit atleta só poderá ser realizada por terceiros mediante apresentação da 

autorização especifica para este fim juntamente com a cópia do documento de identidade 

do atleta ausente. 

 

O atleta que participar da prova sem o seu chip de cronometragem não terá o seu tempo 

computado pela organização e não poderá reclamar o seu resultado de classificação. 

 

http://www.circuitoxfun.com.br/
http://www.circuitoxfun.com.br/
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Os 3 primeiros colocados femininos e masculinos na classificação geral de cada 

modalidade (6k, 12k e 21k) receberão troféus. Para a premiação por idade será entregue 

medalha especial. 

 

O horário da entrega dos prêmios será informado durante o evento através da locução 

oficial do mesmo. 

 

Ao participar do XFun Trail Running o atleta assume a responsabilidade por sua saúde 

física e mental, como também pelos dados cadastrais fornecidos no ato da inscrição, 

aceitando por livre e espontânea vontade totalmente o Regulamento da prova e assumindo 

as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e 

depois da mesma. 

 

Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

 

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. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo 

evento, excluir o participante a qualquer momento. 

 

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança na região 

da largada/chegada da prova que será garantida pelo XFun Trail Running. 

A prova acontecerá em locais de difícil acesso, sendo impossível o resgate dos atletas 

através do serviço de ambulância em diversos pontos da competição. O atleta inscrito se 

responsabilizará pela sua segurança e assumirá os riscos de estar em um local de difícil 

acesso.  

 

Serão instalados sanitários à disposição dos participantes apenas na região da 

largada/chegada da prova. 

 

A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos participantes ou 

espectadores, no entanto, haverá para atendimento emergencial aos atletas um serviço de 

ambulância para primeiros atendimentos e remoção. O atendimento médico propriamente 

dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na Rede Pública de Saúde 

caso o atleta não possua convênio médico.  
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O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico. 

 

A organização não se responsabiliza por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no 

guarda-volumes e/ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 

atletas venham a sofrer. Este serviço é uma cortesia aos participantes. 

 

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados 

pelos participantes no evento independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio 

de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a 

participação neste evento. 

 

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes. 

 

O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento 

utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular 

as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer 

momento da prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta. 

O percurso será amplamente sinalizado com fitas de marcação e placas de sinalização em 

cores fortes, percorrendo estradas de terra, campos gramados, trilhas, charcos, travessia 

de rios, pastos, vias públicas, entre outros. 

 

A organização não se responsabilizará e nem transportará qualquer tipo de equipamento 

individual durante a prova, a não ser em casos de emergência ou desistência em que o 

atleta não consiga fazê-lo. 

 

A organização se reserva ao direito de alterar o percurso em trechos que porventura 

apresentem riscos aos competidores. 

 

Caso o atleta decida abandonar a prova, será obrigatório notificar o staff mais próximo de 

tal fato ou a equipe de resgate. 
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A organização poderá suspender a prova por qualquer questão que coloque em risco a 

segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

 

A organização reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 

convidadas. 

 

Os postos de hidratação dos percursos serão divulgados no site oficial da competição. 

 

Ao participar da prova, o atleta aceita e concorda incondicionalmente em ter sua imagem e 

som de voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, televisão ou 

qualquer outro meio de comunicação hoje conhecidos e os que ainda serão criados, para 

usos informativos, promocionais ou publicitários, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, patrocinadores, apoiadores, colaboradores ou meios de comunicação em 

qualquer tempo/data.  

 

Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer 

forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento 

estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito. 

 

Será motivo de desclassificação:  

Receber ajuda externa;  

Não realizar a pé a totalidade do percurso marcado pela organização;  

Não estar com o número de peito na parte dianteira da camiseta na altura do peito 

e visível; 

Uso de drogas de melhoramento de performance;  

Poluição do meio ambiente;  

Praticar qualquer ato antidesportivo. 

 

Os atletas devem respeitar as instruções passadas pelos staffs e devem seguir as decisões 

destes referentes à segurança e saúde, ou demais decisões referentes à prova ou o 

percurso em geral. 

 

Qualquer abuso ou desrespeito a algum membro da equipe da organização acarretará a 

desclassificação do participante. 

 

Todos os protestos e recursos deverão ser apresentados por escrito em até 1 hora após o 

término do tempo máximo de prova. Somente serão aceitos os recursos ou protestos 



 

Regulamento Circuito XFun 2016 - página 7 
 

elaborados por escritos os quais deverão ser dirigidos a organização do XFun Trail 

Running. 

 

As dúvidas ou informações técnicas devem ser solicitadas através do e-mail 

leticiana@sonoralive.com.br, para que seja registrada e respondida. 

 

A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades incluir ou alterar este 

regulamento de forma total ou parcialmente a qualquer momento. 

 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão organizadora 

do XFun Trail Running de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

Ao inscrever-se no XFun Trail Running, o atleta assume automaticamente o conhecimento 

de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens citados e 

incumbido de informar todas as disposições do presente regulamento a seus amigos e 

parentes. 

 

O mau tempo não impedirá a realização da competição, porém a organização do XFun 

Trail Running, reserva-se o direito de alterar trechos do percurso e/ou alterar o horário da 

largada a qualquer momento se porventura a organização entender que o mau tempo 

apresentará riscos aos competidores e staff envolvidos. 

 

Tempo limite de prova: para ser considerado um finisher, o atleta terá que completar a 

prova dentro dos seguintes tempos: 6k - 1h40min; 12k - 2h30min; 21k - 4h. 

  

mailto:leticiana@sonoralive.com.br
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56. CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA: 

MASCULINO E FEMININO 

De 16 a 19 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

De 20 a 24 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

De 25 a 29 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

De 30 a 39 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

De 40 a 49 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

De 50 a 59 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

+ de 60 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

 

57. Critérios de homologação dos campeões do circuito 

 

Para efeito de classificação dos atletas em suas respectivas colocações e homologação 

dos campeões do circuito a organização seguirá os seguintes critérios: 

 

Ranking através da somatória de pontos das classificações nas etapas de forma 

decrescente, ou seja, o atleta que somar o menor número de pontos nas 3 etapas 

válidas será declarado o campeão e assim sucessivamente. Exemplo:  

1º colocado = 1 ponto 

2º colocado = 2 pontos 

3º colocado = 3 pontos 

10º colocado = 10 pontos 

Parágrafo único: Será usado como base a classificação nas 3 competições. Caso um atleta 

tenha participado de duas etapas, este será posicionado logo após o último atleta que 

participou das 3 etapas. O mesmo critério será válido para aquele que participou de apenas 

uma prova. 

b) Em caso e empate técnico entre dois ou mais atletas participantes de igual número de 

competições será usado o critério de ranking contra relógio, ou seja, o somatório dos 

tempos obtidos durante as etapas. 

c) Sorteio.  

 

Organização Circuito XFun Trail Running 

Curitiba 22 de fevereiro de 2016. 


