
 
 1- MADE FOR TRAIL  
MODALIDADE: Trata-se de uma corrida de trail, onde os participantes deverão transitar por trilhas, através de campos, estradas, montanha, 
terrenos acidentados, obstáculos naturais, e serão submetidos às contingencias próprias de uma corrida de aventura.  
O evento será realizado na Pousada Iguatiba, Rodovia dos Tamoios, KM 50-Est. Zélio Machado Santiago, KM 2 Paraibuna-SP  
 
DISTÂNCIAS: 7.5KM e 15km  
 
O horário de largada da corrida com qualquer condição climática será a partir das:  
8h30 para a distância de 7.5km;  
8h40 para a distância de 15k. 
 
REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES (todas as corridas)  
1. É responsabilidade do participante estar bem preparado para a prova. Isso é, gozar de boa saúde em geral, assim como ter um nível aceitável 
de preparação.  
2. A organização recomenda que todos os participantes realizem uma consulta médica geral prévia a corrida para estar apto para o esforço.  
3. É obrigatório preencher a o termo de responsabilidade publicada na página e entregá-la assinada à organização no momento da retirada de 
kit.  
4. A organização, através dos fiscais autorizados, reserva o direito de interromper a participação daqueles competidores que considere que estão 
colocando em risco sua integridade física. No caso de ser indicado, é obrigação do participante parar a corrida. Se não interromper, será 
desclassificado e a responsabilidade de correr é do próprio participante.  
5. A organização disponibilizará ambulâncias e médicos para assistência médica extra hospitalar a quem necessitar. Cada corredor tem 
conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade deste tipo, portanto, deverá assumir e ser responsável de qualquer gasto 
relacionado a emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo seguro de corredor, emergência ou a ambulância, salva-vidas, enfermeiros ou 
médicos na organização da corrida. Caso for necessário, para continuar com os primeiros auxílios, serão transportados ao hospital mais próximo. 
É fundamental que cada corredor complete a ficha de inscrição e coloque no campo observações os dados de seu plano de saúde e um telefone 
de emergência.  
6. O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras da competição, assim como as normas de circulação e as instruções dos 
responsáveis de cada prova.  
7. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que se realiza o evento. A participação na prova não 
exime o participante desta obrigação. O mau trato ou a falta de respeito pode ser motivo de desclassificação podendo chegar à exclusão da 
competição.  
8. O participante que abandona a competição está obrigado a devolver o numero e o numero de chip e comunicar os juízes ou fiscais de seu 
abandono.  
9. No site oficial será divulgado o percurso da prova. Em caso de perda por não ver uma fita de indicação, não prestar atenção na trilha ou 
indicações da organização, os corredores serão responsáveis de voltar ao caminho e retomar o percurso. A organização não é responsável por 
perda.  
 
PERCURSO  
1. É obrigação dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da corrida, disponível no site do evento.  

2. Todos os atletas participantes deverão obedecer ao percurso estabelecido pela organização da prova, com a penalidade de desclassificação 
do atleta que não o fizer.  

3. O percurso estará todo sinalizado. É responsabilidade do atleta prestar atenção na sinalização para não errar o percurso.  

4. A marcação de quilometragem não é obrigatória, em algumas situações ela será informada e em outras não.  

5. A organização da prova se dá o direito de alterar as distâncias do percurso, para mais ou para menos, de acordo com a disponibilidade de 
estradas e trilhas na região;  

6. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou declives que possam existir no caminho. A empresa 
organizadora não se responsabiliza pelas adversidades do percurso.  

7. Os atletas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer auxílio para obter vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às 
áreas distintas do percurso demarcado, 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 corrida. O descumprimento destas regras causará a 
desclassificação do atleta.  

8. É totalmente proibido o descarte de qualquer tipo de objeto ou lixo em todo o percurso, por menor que seja, acarretando a desclassificação 
sumária do atleta – com exceção se houver pontos pré-estabelecidos com lixeiras disponibilizadas pela organização.  

 

9. . O sistema de cronometragem a ser utilizado será de chip eletrônico.  

10. . O tempo de todos os corredores que participarem da corrida será cronometrado e informado posteriormente, desde que observadas às 
normas previstas neste regulamento.  

11. O atleta que não retirar o seu chip na data e horário estipulados fica ciente da impossibilidade de ter cronometrado seu tempo.  

12. O uso do chip é obrigatório, para fins de classificação e cronometragem do tempo, durante todo o percurso da corrida.  

13. O chip deverá ser descolado do verso do número do peito e fixado no cadarço do tênis do pé direito.  



 
14. A utilização do chip de cronometragem é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não utilização.  

15. A utilização inadequada do chip de cronometragem pelo atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a empresa organizadora e a 
empresa de cronometragem na divulgação dos resultados.  

16. A utilização do chip de cronometragem trocado ou por atleta não inscrito com o respectivo chip implicará em desclassificação.  

17. Ainda no local da prova será informado somente o resultado dos atletas classificados para a premiação no pódio. Estes e todos os outros 
resultados estarão disponíveis posteriormente no site da organização no prazo de até 72 horas. Caso haja discordância do resultado, deverá ser 
enviado recurso por escrito exclusivamente para o email eventos@k10marketingesportivo.com.br  

18. Qualquer reclamação pública a respeito de resultados ou cronometragem, como por exemplo através de nossos canais de redes sociais, será 
completamente ignorada.  

19. A empresa organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado oficial do atleta que não utilizou o chip da forma 
recomendada neste regulamento.  

20. A empresa organizadora não se responsabiliza pelo atraso na divulgação dos resultados oficiais em razão de falhas na rede mundial de 
computadores, caso em que os resultados serão devidamente informados após a resolução do problema técnico.  

21. As imagens que se obtenham na corrida poderão ser utilizadas pela organização e pelas empresas patrocinadoras para fins de publicidade 
do evento e de seus produtos. Os competidores que participarem desse evento não terão direito de reclamar.  
 
Responsabilidades:  
Ao inscrever-se e assinar a ficha, o participante aceita o presente regulamento e declara:  

• Estar fisicamente apto para a competição.  

• Ter realizado os controles médicos necessários.  

• Estar treinado para o esforço.  

• Conhecer o percurso por inteiro.  

• Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona.  

• Conhecer as dificuldades para realizar resgates em alguns pontos do percurso.  

• Saber inclusive que haverá lugares que não existe acesso de veículos.  

• Conhecer as características do terreno e os possíveis riscos de lesões como torções, luxação e fraturas. E que por razões de 
segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das emergências médicas, considerando-se casos que podem gerar risco 
de morte, podendo então demandar mais tempo as lesões mais simples.  

• Eximir os Organizadores (K10MARKETING ESPORTIVO), a Prefeitura, os proprietários das terras por que passe a corrida e os 
patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes pessoais; danos e perdas de objetos.  

 
PREMIAÇÃO  
Os (cinco) primeiros colocados Geral Masculino e Feminino 15km, receberão troféus e possíveis brindes.  
 
GERAL MASCULINO FEMININO 15KM.  
 
1º Lugar: troféus.  
2º Lugar: troféus.  
3º Lugar: troféus.  
4ºLugar: troféus.  
5ºLugar: troféus.  
 
GERAL MASCULINO FEMININO 7.5KM . 
 
1º Lugar: troféus.  
2º Lugar: troféus.  
3º Lugar: troféus.  
4ºLugar: troféus.  
5ºLugar: troféus.  
 
CATEGORIAS - FAIXA ETÁRIA – Prova de 15km 
 
Masculino: Até 19 - 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50/59 – 60 + anos  
Feminino: Até 19 - 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50/59- 60 + anos 
 
TROFÉU MAIOR EQUIPE  
 
CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE  
 



 
Para a classificação na competição, haverá um sistema automático de cronometragem, através de um chip Identificador, que o corredor terá que 
levar durante toda a competição (afixado no cadarço do tênis, da forma que será indicada pelo organizador). Computadores na largada e na 
chegada estarão disponíveis para a leitura do código do chip. O “tempo oficial” de cada corredor, será considerado desde que a competição 
comece até o momento de cruzar o pórtico de chegada.  
Para verificação do “tempo líquido”, será necessário entrar em contato com a organização do evento e solicitar no período de 48 horas após o 
término da prova. Deste jeito, todos os corredores terão a possibilidade de conhecer seu tempo exato, sem importar em que posição esteve na 
largada. É importante mencionar que segundo o regulamento internacional da IAAF - Artigo 240 – a classificação será baseada no “tempo oficial”. 
É preciso esclarecer que já que o sistema eletrônico usado para tomar os tempos tem uma porcentagem menor de erros, como resultado de uma 
colisão nas leituras, é possível que algumas leituras se percam. O uso do chip é OBRIGATÓRIO para todos os participantes.  
O chip será entregue no momento da entrega de kit:  
• Não esqueça seu chip.  
• Não o troque com outro corredor.  
• Não o coloque em um lugar diferente do indicado pela organização.  
CLIMA  
Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras contingencia que coloquem em risco a integridade física dos participantes, 
poderá acontecer a postergação da prova ou a troca de seu percurso. Em ambos os casos não se reembolsará nem parcial nem integral as 
inscrições.  
*SEGURO:  
A taxa de seguro é obrigatória para todos os atletas e deve ser paga no momento da inscrição. É intransferível e não reembolsável.  
O valor do seguro de R$ 5,00 representa sua contribuição para com os custos associados à apólice de seguro de acidentes pessoais e 
responsabilidade civil adquirida pela organizadora para o evento em questão.  
O evento tem cobertura de seguro médico de acidente para os atletas, e oferece cobertura limitada (sob certas circunstâncias) para contas 
médicas decorrentes de uma lesão sofrida / obtida durante a participação no mesmo.  
*TAXA  
A tarifa de comodidade é cobrada para cobrir os custos de inscrição online e proporcionar ao atleta um serviço de alta qualidade e conveniência. 
A tarifa remunera os seguintes serviços:  
1. O controle de confirmação e autenticação de pagamento on-line junto a instituições financeiras  
2. O sistema de segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de 
crédito dos clientes.  
3. O disparo de e-mail de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da confirmação do pagamento)  
4. O disparo de e-mail de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a confirmação do pagamento  
5. O custo de manutenção do website de acesso amigável à inscrição pelo usuário.  
6 TAXA Variável de acordo com o site de inscrição.  
 
INSCRIÇÕES:  
As inscrições são limitadas e devem ser feitas exclusivamente através do site www.k10marketingesportivo.com.br nos seguintes valores:  
 
VALORES PARA 7.5km  
1º Lote de 02/03/20 à 11/04/20 – Valor de R$ 90,00 + Taxa site+ seguro atleta  
2º Lote de 12/04/19 à 30/06/20 – Valor de R$ 110,00 +Taxa site+ seguro atleta  
 
VALORES PARA 15km 
 1º Lote de 02/03/20 à 11/04/20 – Valor de R$ 110,00 + Taxa site+ seguro atleta  
2º Lote de 12/04/19 à 30/06/20 – Valor de R$ 120,00 + Taxa site+ seguro atleta  
 
**Grupos e assessorias acima 10 ou mais atletas terá um desconto de 5% para todas as distâncias diretamente no site.  
 
1. Em respeito ao “Estatuto do Idoso”, os atletas com mais de 60 anos completos terão desconto de 50% no valor da inscrição. Para validar o 
desconto, basta inserir a “data de nascimento” no ato da inscrição para o desconto ser gerado automaticamente pelo sistema. (Atenção: 
Desconto não acumulativo e não associado com outras promoções)  

2. As inscrições serão encerradas 20 (VINTE ) dias antes do evento.  

3. Se as vagas forem preenchidas antes do prazo final, as inscrições poderão ser encerradas imediatamente.  

4. A quantia paga pela inscrição não será devolvida caso o atleta comunique a desistência da corrida fora do prazo de 07 (dias ) dias após a data 
da compra, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.  

5. A inscrição na corrida é de caráter pessoal. A transferência de titularidade da vaga poderá ser solicitada exclusivamente por email 
eventos@k10marketingesportivo.com.br até o prazo de 15 dias antes do evento, somente dentro da mesma modalidade de distância.  

6. Caso haja fraude comprovada de um atleta participar da corrida com o número de outro, o mesmo será desclassificado da corrida, poderá 
responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará impedido de participar de outras 
corridas organizadas pela empresa.  

7. O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando 
o atendimento e qualquer responsabilidade da empresa organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.  



 
8. A troca de modalidade de distância pode ser solicitada exclusivamente por email eventos@k10marketingesportivo.com.br até o prazo de 15 
dias antes do evento.  

9. Nas solicitações de troca para uma modalidade de maior valor será cobrada a diferença, já para solicitações para uma modalidade de menor 
valor não haverá devolução da diferença por razão dos elevados custos operacionais para este procedimento.  

10. Não divulgamos lista de inscritos antes da prova por respeito ao direito de privacidade de cada um. Ao final do evento, todos terão seus 
nomes e resultados divulgados pela empresa de cronometragem na lista de classificação.  

11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e 
qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. As dúvidas ou 
omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e/ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma 
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
 

K10 Marketing Esportivo  
Tel. (11 ) 4219-1516  
e-mail - eventos@k10marketingesportivo.com.br 
 



 
TERMO DE RESPONSABILIDADE MADE FOR THE TRAIL 2020  
Eu, abaixo qualificado, declaro, para os devidos fins de direito que:  
1. Os dados cadastrais por mim fornecidos abaixo são verdadeiros  

2. Li, entendi e aceito totalmente os termos do Regulamento Oficial da MADE FOR THE TRAIL 2020  
 
3. Estou em plenas condições físicas para participar da prova, tendo consultado recentemente um médico e realizado os exames que ele julgou 
necessário para avaliar minha saúde. Tenho ciência de que a Equipe de Saúde disponibilizada pela ORGANIZADORA não efetuará nenhum tipo 
de avaliação médica prévia à prova, cabendo a mim a responsabilidade por decidir participar dela ou não.  
4. Assumo, exclusivamente, todos os riscos e consequências da minha participação no Evento, que incluem possibilidade de invalidez e morte.  
5. Assumo minhas despesas de transporte, hospedagem, inscrição, preparação, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias 
ou provenientes da minha participação no Evento, antes, durante e depois da prova, mesmo que haja cancelamento da mesma por questões de 
segurança pública, dentre outras.  
6. Autorizo expressamente o uso de minha imagem e voz, captados em fotos, vídeos ou gravações colhidas ao longo do Evento pelas 
ORGANIZADORA e pelas demais empresas envolvidas na produção e divulgação do Evento, para fins publicitários e de divulgação, renunciando 
a qualquer remuneração ou indenização por tal uso.  
Autorizo também, em idênticas condições, as ações de divulgação que venham a ser realizadas pelas ORGANIZADORA, como o envio de 
mensagens informativas e promocionais desta prova, de outras provas congêneres e de seus patrocinadores, apoiadores e empresas 
participantes via e-mail, carta, torpedos SMS, dentre outros, para meus telefones e endereços cadastrados por mim ou por quem tenha feito 
minha inscrição.  
7. Estou ciente de que é de minha exclusiva responsabilidade a obtenção  
e guarda de todo o material e equipamentos necessários para minha participação no Evento. Aceito não portar, exibir ou utilizar durante o Evento 
nenhum material de cunho político, promocional ou publicitário, sem autorização por escrito das ORGANIZADORA, assim como também não 
portar arma, material perigoso ou objeto que ponha em risco a segurança do Evento e de seus participantes.  
8. Tenho ciência de que haverá áreas de acesso restrito no Evento, como as destinadas aos prestadores de serviço e imprensa, nas quais não 
poderei entrar, cabendo a mim respeitar tais restrições.  
9. Autorizo os membros da Equipe de Saúde da prova, a assistir-me, assim como a realizar em mim todos os procedimentos necessários para tal 
atendimento, tanto durante quanto após a prova. Estou ciente de que a Equipe de Saúde da prova tem como objetivo a prestação de primeiros 
socorros e o atendimento a intercorrências médicas de menor importância, sendo que, em casos mais graves, será providenciada a remoção dos 
atendidos para hospitais de retaguarda escolhidos pelas .  
ORGANIZADORA.  
10.É de minha exclusiva responsabilidade instalar o chip de cronometragem da forma indicada no Manual do Atleta, reconhecendo que erros 
decorrentes de sua má instalação poderão acarretar na minha desclassificação.  
11. Não faço uso de substâncias e métodos proibidos pelo Código Mundial Antidopagem da AMA – Associação Mundial Antidopagem .  
NOME COMPLETO: ______________________________________________________________________  
CPF:___________________________________________  
CONTATO DE EMERGÊNCIA:________________________________________  
LOCAL/DATA:________________________________________  
EQUIPE/Numero de Peito:_____________________________  
ASSINATURA:_______________________________________  
Imprescindível a entrega desde documento devidamente preenchido para retirada de seu chip numero de peito 


