
REGULAMENTO 

 

A PROVA 

A MITO Trail Run, será realizada no domingo, dia 24 de Novembro de 2019, no YARA COUNTRY 

CLUBE em Toledo-PR, independente da condição climática, com a participação de pessoas de ambos os sexos 

devidamente inscritas, doravante denominadas. 

 

ATLETAS 

A organização e a realização do EVENTO estão sob a responsabilidade da Palotina Esportes. 

 

A CORRIDA  

Será disputada em duas modalidades, uma denominada AVENTURA com distância de 10 km e outra 

modalidade denominada COMPETIÇÃO com distância de 15 km. Limite de 600 atletas no total 

AVENTURA/COMPETIÇÃO. 

 

O EVENTO 

Terá largada prevista para às 08h30 na modalidade COMPETIÇÃO e largada prevista para às 09h00 na 

modalidade AVENTURA, com ponto de largada e chegada às dependências do YARA COUNTRY CLUBE. O 

horário da largada da PROVA ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos, bem como por 

problemas de ordem externa. 

 

PERCURSO DA PROVA 

O percurso da PROVA é em terreno variado e contendo estradas de chão batido e pedras, trilhas, asfalto, 

sendo de vital importância que o ATLETA siga com bastante atenção as sinalizações específicas e as instruções 

dos fiscais da PROVA. 

 

PARTICIPANTES E CATEGORIAS 

Idade mínima de participação será de 16 anos completos até a data 18/11/2019. ATLETAS com idade 

inferior a 18 anos necessitarão de autorização por escrito e reconhecidas em cartório dos pais ou responsáveis. 

 

PREMIAÇÃO 

Todos os ATLETAS que completarem o percurso no tempo estipulado receberão medalha de 

participação. A cerimônia de premiação de medalhas e troféus da modalidade COMPETIÇÃO será realizada após 

a última dupla completar o percurso, e na modalidade AVENTURA a premiação ocorrerá após 02 Horas da 

largada da modalidade. Receberão troféus na modalidade COMPETIÇÃO as DUPLAS (dois troféus por dupla) 

que alcançarem da 1ª a 5ª colocação na categoria geral com os menores tempo, e receberão a premiação em 

dinheiro conforme descrita neste regulamento sendo destribuida da seguinte maneira: 

  

 



Dupla 1ª LUGAR – R$ 1.000,00; 

Dupla 2ª LUGAR – R$ 500,00; 

Dupla 3ª LUGAR – R$ 300,00; 

Dupla 4ª LUGAR – R$ 200,00; 

Dupla 5ª LUGAR – R$ 100,00. 

 

Na modalidade AVENTURA as EQUIPES que alcançarem da 1ª a 5ª colocação na categoria geral com os menores 

tempos. Os resultados serão divulgados até 15 minutos após a chegada da última dupla para modalidade 

COMPETIÇÃO e após 02 Horas de prova da modalidade AVENTURA. 

 

INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS 

As inscrições poderão ser realizadas até 02/11/2019, através do site ticketagora.com.br, as inscrições 

serão limitadas ao número máximo de 600 ATLETAS. Estas poderão ser encerradas a qualquer momento, caso 

seja alcançado o número de vagas. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspender ou 

prorrogar prazos e aumentar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades e 

disponibilidades técnicas ou estruturais. A EQUIPE será considerada inscrita quando da confirmação de 

participação no evento e mediante pagamento. 

Os valores dispostos são:  

COMPETIÇÃO 15k (Dupla mista obrigatório) 

Lote único até 17/11 ou atingir o limite de atletas (600 Atletas total Competição/Aventura) 

Kit SEM almoço - R$ 99,00 por atleta (sem taxa de inscrição)  

Kit COM almoço - RS 124,00 por atleta (sem taxa de inscrição) 

 

AVENTURA 10k (Equipes com 4 integrantes sendo mínimo de duas mulheres) 

Lote único até 17/11 ou atingir o limite de atletas (600 Atletas Competição/Aventura) 

Kit SEM almoço - R$ 99,00 por atleta (sem taxa de inscrição)  

Kit COM almoço - RS 124,00 por atleta (sem taxa de inscrição) 

 

*Para reservas de almoço para fámiliares e acompanhantes entrar em contato com GLEUBER – 45 9 9822-7346 

(horário comercial) 

  

KIT DE PARTICIPAÇÃO  

Com a inscrição na CORRIDA, cada ATLETA receberá um kit de participação, vinculado à taxa de 

inscrição. (kit do evento) 01 CAMISETA, SEGURO ATLETA, CHIP PARA RESPONSÁVEL DA EQUIPE, 

DIREITO A CAFÉ DA MANHÃ E PARTICIPAÇÃO EM SORTEIO DE BRINDES. A entrega dos kits será no 

dia 23 de NOVEMBRO, sábado  na loja Palotina Esportes, das 9:00 às 13:00 horas. Os kits deverão ser retirados 

preferencialmente pelo responsável da equipe. Os participantes devem escolher o tamanho de camiseta no 

momento da inscrição.  

 

IDENTIFICAÇÃO 



As EQUIPES da modalidade AVENTURA serão identificadas pela cor da camiseta ser 

predominantemente verde, e as DUPLAS da modalidade COMPETIÇÃO serão identificadas pela cor da camiseta 

sendo predominantemente azul. 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAGEM 

O sistema de cronometragem a ser utilizado será por meio de chip, o tempo de todas as equipes  que 

participarem da PROVA será cronometrado e informado posteriormente, desde que observadas as normas 

previstas neste REGULAMENTO. 

 

HIDRATAÇÃO 

A ORGANIZAÇÃO irá disponibilizar postos de hidratação para os ATLETAS. Haverá postos de 

hidratação com água (logo após a linha de largada) e um ponto de descarte dos recipientes.  

 

REGRAS GERAIS DO EVENTO 

 

1 - Ao inscrever-se, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o 

REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, e quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.  

 

2 - Ao inscrever-se, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores 

e realizadores, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer 

outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  

 

3 - A inscrição é pessoal, podendo ser tranferida em caso de imprevisto com um atleta de uma determinada equipe 

é possível usar a inscrição do atleta a ser substituído para troca com outro atleta, desde que o atleta a substituir 

encaminhe todos os dados pessoais até dia 21/11 (Quinta-Feira) e que esteja ciente que não será possível a troca 

do tamanho da camiseta. 

 

4 - O participante da PROVA 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 a televisão ou qualquer outro 

tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.  

 

5 - O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e treinou adequadamente 

para o EVENTO. Recomenda-se rigorosa avaliação médica.  

 

6 - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. Haverá, no entanto, para 

atendimento emergencial aos ATLETAS, serviço de ambulância para remoção. O atendimento médico, tanto de 

emergência como de continuidade, será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. 

 



7 - Não haverá reembolso por parte da ORGANIZAÇÃO de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou 

acessórios utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, independente do motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO.  

 

8 - É responsabilidade do participante estar bem preparado para a PROVA. Isto é, gozar de boa saúde geral, bem 

como ter um nível aceitável de preparação. A inscrição não assegura nem cobre esta responsabilidade.  

 

9 - A ORGANIZAÇÃO, através dos fiscais autorizados, reserva-se o direito de interromper a participação de um 

ATLETA se considerar que sua integridade física está em risco. 

 

10 - A ORGANIZAÇÃO disponibilizará atendimento emergencial extra hospitalar, em caso de necessidade. Cada 

corredor deve ter conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade deste tipo, assumindo 

ser responsável por qualquer gasto relacionado a emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo Seguro de 

Corredor e a atenção da emergência em terreno seja com ambulância, socorristas, enfermeiros ou médicos da 

ORGANIZAÇÃO.  Em caso de necessidade para continuar com os primeiros-socorros, serão transferidos para o 

hospital local.  

 

11 - O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente onde se realiza o EVENTO. 

O mau trato ou a falta de respeito pode ser motivo de desclassificação, podendo ocasionar a expulsão da 

competição.  

 

12 - Haverá postos de controle nos pontos determinados pela ORGANIZAÇÃO, quando necessários.  

 

13 - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de modificar o presente REGULAMENTO caso julgar necessário. 

Toda modificação será avisada no site da PROVA e enviada por e-mail para os ATLETAS inscritos. 

 

14 - Qualquer situação não prevista neste REGULAMENTO será decidida pela ORGANIZAÇÃO. 


