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1 – OBJETIVO 

1.1. O evento DESAFIO SERRAS VERDES TRAIL RUN é uma iniciativa de caráter esportivo e social, organizado pela 

ACOSM – Associação de Corredores de Sapucaí-Mirim/MG (associação sem fins lucrativos) em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Sapucaí-Mirim/MG. 

1.2. O Desafio Serras Verdes Trail Run integra o Circuito Mantiqueira Trail Running (será a 1ª etapa de 2020). Porém, este 

evento é uma organização independente das demais etapas. 

1.3. Apenas poderão participar deste evento e percorrer os percursos, os competidores que efetuarem a inscrição conforme 

condições e valores previstos neste regulamento. 

 

2 – DATA E LOCAL 

- Data: 26 de Abril de 2020 (domingo) 

- Local da Largada e Chegada: Estádio Municipal Geraldo Ribeiro Coelho, situado na Avenida Dr. Simões de Almeida, 

s/nº, Centro, Sapucaí-Mirim/MG. 

- Link da localização: https://goo.gl/maps/zCM2f9F8Gdt7E1KB8 

 

3 - PERCURSOS 

3.1. O Desafio Serras Verdes Trail Run 2020, terá os seguintes percursos / modalidades: 

- CAMINHADA = 6 KM  

- CURTO = 6 KM 

- MÉDIO = 13KM  

- LONGO = 21KM  

 

3.2. Os trajetos/percursos poderão sofrer alterações, com variações de até 2 km para mais ou para menos, pois os 4 

percursos já definidos pela organização, dependem ainda de autorizações de alguns proprietários dos locais em que passam 

trechos do percurso, sejam eles públicos ou particulares. Caso precisem ser alterados, haverá ampla divulgação pré prova no 

site oficial do evento www.acosm.com.br/desafio e nas redes sociais www.facebook.com.br/desafioserrasverdes e 

www.instagram.com/desafioserrasverdes. 

3.3. Todos os percursos serão estilo “trail run” contendo muitas subidas e descidas íngremes, com trajetos em estradas de 

terra, vias públicas pavimentadas, campos gramados, trilhas, charcos, travessia por pequenos córregos (obs: molha apenas o 

tênis, no máximo a canela). 

3.4. Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos naturais que possam existir no 

percurso em razão de ser um evento estilo TRAIL RUN. 

3.5. O percurso será sinalizado com fitas de marcação na cor laranja, setas no chão com cal, placas de sinalização e contará 

com Staffs e socorristas em pontos estratégicos. 

3.6. As altimetrias de cada percurso serão divulgadas no site www.acosm.com.br/desafio e nas redes sociais do evento 

www.facebook.com.br/desafioserrasverdes e www.instagram.com/desafioserrasverdes. 

 

4 – HORÁRIO DE LARGADA: 

Serão realizadas largadas em dois horários diferentes de acordo com cada percurso, sendo: 

07:30H – LONGO 21 KM e MÉDIO 13 KM 

07:45H – CURTO 6 KM e CAMINHADA 6 KM 

 

4.1. O organizador poderá no dia e local do evento, a qualquer momento, adiar provisoriamente o horário acima pré 

determinado, caso se faça necessário por motivos de segurança dos atletas, problemas relacionados ao percurso ou 

problemas externos, gerando assim um novo horário comunicado antecipadamente antes do horário anteriormente 

programado. 
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5 - TEMPO LIMITE DE PROVA: 

5.1. Apenas para os percursos LONGO 21 KM e Percurso MÉDIO 13 KM, haverá um Tempo Limite para conclusão de 5 

HORAS E 30 MINUTOS. 

5.2. Este tempo limite poderá sofrer alterações, na hipótese de tempo chuvoso (muito barro). 

 

6 - TEMPO DE CORTE PARA O PERCURSO LONGO: 

6.1. Haverá locais de corte no percurso LONGO, levando-se em conta a previsão de conclusão da prova no tempo limite de 5 

horas e 30 minutos. Os locais para corte serão divulgados no site oficial da prova e nas redes sociais do evento 

@desafioserrasverdes e inseridos oportunamente no presente regulamento. 

6.2. No caso de corte, o atleta será desviado diretamente para a chegada, utilizando-se atalhos ou a estrada principal ou 

ainda, deverá utilizar de transportes oferecidos pela organização (transportes estarão no ponto de corte).  

6.3. O atleta que passar no ponto de corte após o tempo limite, terá seu numero anotado pelos staffs e não terá seu tempo 

computado no sistema de cronometragem. 

6.4. Após o horário determinado como tempo de corte, os STAFFs darão início a retirada das fitas demarcadoras e fecharão 

as porteiras das trilhas/trajetos. 

 

7 – HIDRATAÇÃO 

7.1. NÃO haverá pontos de hidratação com copos plásticos descartáveis. Toda hidratação será feita por galões ou caixas de 

água adaptadas com torneiras, em pontos denominados como “reposição”. 

7.2. Para todos os pontos de “reposição”, serão direcionados galões de água, pelo qual o atleta fará sua 

reposição/reabastecimento. Não tendo nesses pontos a disponibilidade de copos plásticos descartáveis ou não. 

7.3. A organização recomenda que todos os atletas, independente do percurso escolhido, façam uso de mochilas ou cintas de 

hidratação ou qualquer outro meio que já utilizem previamente, para armazenar a água nos trechos de trilhas e sem 

hidratação, já que por se tratar de uma prova em estradas de terra, mata fechada, com trilhas e subidas íngremes, a chegada 

aos pontos de hidratação pode vir a ser prolongada no quesito distância e tempo, não sendo esse item, responsabilidade da 

organização. 

7.4. Não obrigamos a utilização de mochila ou cinta, mas a utilização é RECOMENDADA pela organização, pois nos pontos 

não haverá copos ou outro meio de distribuição se não por galões. E por questão de higiene não será permitido colocar a 

boca direto nos galões/torneiras. 

7.5. No kit do atleta, a organização irá fornecer um copo sanfonado para cada atleta, para que o mesmo o transporte durante 

o percurso. 

 

8 – POSTOS DE REPOSIÇÃO/REABASTECIMENTO 

- Caminhada: 1 ponto de reposição/reabastecimento 

- Percurso Curto: 1 ponto de reposição/reabastecimento 

- Percurso Médio: 3 pontos de reposição/reabastecimento + Mesa de Frutas/Coca-Cola 

- Percurso Longo: 4 pontos de reposição/reabastecimento + Mesa de Frutas/Coca-Cola 

 

9 - PONTOS DE CONTROLE 

9.1. A organização poderá montar pontos de controle com passagem obrigatória para os atletas dos 4 percursos. A 

montagem destes pontos de controle não será divulgada. 

9.2. Nesses pontos, o atleta será OBRIGADO a informar nome e número de peito ao STAFF responsável no local. 

 

10 – ITENS OBRIGATÓRIOS PARA TODOS OS PERCURSOS 

10.1. Número de peito atribuído será de uso obrigatório, que deverá estar afixado na parte frontal do corpo e perfeitamente 

visível para todas as distâncias. 

10.2. Chip de Cronometragem, mantido no número de peito de acordo como indica as instruções no mesmo, não sendo 

responsabilidade da organização o uso incorreto, quando utilizado em outro local que não o indicado. 

10.3. Declaração de Responsabilidade constante na última página desse regulamento e que deve ser IMPRESSA E 

ENTREGUE DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA no ato da retirada do Kit. 

10.4 Caso o Kit venha a ser retirado por um terceiro, esse deverá apresentar uma AUTORIZAÇÃO para retirada de kit por 

terceiro e a Declaração de Responsabilidade PREENCHIDA E ASSINADA, pelo atleta o qual está representando. 

 

11 - ITEM OBRIGATÓRIO – APENAS PARA O PERCURSO LONGO 21 KM 

11.1. Atestado Médico preenchido por médico de CRM ativo, carimbado e assinado, validado no território nacional, que ateste 

que o atleta tenha: “aptidão física e médica para uma corrida trail run na distância de no mínimo 21 km”. 

11.2. A validade do Atestado tem que ser de no mínimo 1 ano antes da data do evento. (Valido de 26/04/2019 até dia 

26/04/2020). 

11.3. O atestado deve ser entregue antecipadamente no ato da retirada de kits. 

11.4. Poderá ser entregue cópia autenticada do Atestado Médico ou cópia simples, sendo que na hipótese de entrega de 

cópia simples, também deverá ser apresentado a via original para checagem (a via original será devolvida). 



 

 

12 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

12.1. Limite de Inscrição: Até 13/04/2020 ou antecipadamente quando atingir o limite de 400 inscritos. 

12.2. As inscrições poderão ser realizadas através do site: www.ticketagora.com.br. 

12.3. Os valores das inscrições e as condições são as previstas abaixo, acrescidas da taxa de comodidade cobrada pelo site 

de inscrição online: 

 

1º LOTE (até 16/03/2020) 
Obs: pode ser encerrado antes do prazo, caso atinja o limite de inscritos 

 Kit SEM Camiseta: Kit COM Camiseta: 

Caminhada – 6 km R$   50,00 R$    70,00 

Percurso Curto – 6 km R$   60,00 R$    80,00 

Percurso Médio – 13 km R$   80,00 R$  100,00 

Percurso Longo – 21 km R$   90,00 R$  110,00 

 

2º LOTE (de 17/03/2020 a 13/04/2020) 
Obs: pode ser encerrado antes do prazo, caso atinja o limite de inscritos 

 Kit SEM Camiseta: Kit COM Camiseta: 

Caminhada – 6 km R$    60,00 R$    80,00 

Percurso Curto – 6 km R$    70,00 R$    90,00 

Percurso Médio – 13 km R$    90,00 R$  110,00 

Percurso Longo – 21 km R$  100,00 R$  120,00 

 

12.4. Na hipótese do limite de 400 vagas for preenchida antes do prazo final, as inscrições serão encerradas imediatamente. 

12.5. A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar as inscrições, ou ainda, adicionar ou limitar o número 

de inscritos deste evento, em função de necessidade e disponibilidades técnicas e estruturais, por meio de comunicados no 

site oficial do evento www.acosm.com.br/desafio e nas redes sociais no endereço @desafioserrasverdes. 

12.6. A idade mínima para participação neste evento é de 18 anos para os percursos MÉDIO e LONGO; de 16 anos para o 

percurso CURTO; e de 12 anos para a Caminhada.  

12.7. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o 

atleta terá no dia 31 de dezembro de 2020. Para efeitos de desconto para maiores de 60 anos, a idade a ser considerada 

será a idade no ato da inscrição. 

12.8. Haverá a opção de desconto de 50% para atletas acima de 60 anos, porém, os que apresentarem as qualificações para 

tal desconto, tem que ter ciência que caso comprovado fraude ou irregularidade do uso do benefício por terceiros, além de 

automaticamente desclassificado e sem direito a kit ou pódio, o mesmo poderá sofrer as punições constantes na legislação 

vigente. 

12.9. Qualquer tipo de desconto será concebido sobre o valor da inscrição e não sobre a taxa de comodidade, essa será 

cobrada em valor integral de acordo com os procedimentos do site. 

12.10. Eventual saldo financeiro deste evento será integralmente revertido nos projetos desenvolvidos pela ACOSM - 

Associação de Corredores de Sapucaí-Mirim, entidade esportiva sem fins lucrativos. 

 

13 – COMPOSIÇÃO DO KIT: 

13.1. O kit será distribuído a todos os participantes devidamente inscritos, de acordo com a escolha do ato da inscrição, e 

será composto de:  

a) Kit SEM Camiseta: 

- Número de identificação do atleta (número de peito), chip de cronometragem, ambos de uso obrigatório; 

- copo retrátil; 

- Kit frutas pós prova. 

b) Kit COM Camiseta: 

- Número de identificação do atleta (número de peito) e chip de cronometragem, ambos de uso obrigatório; 

- Camiseta alusiva ao evento, de uso opcional durante o evento; 

- copo retrátil; 

- Kit frutas pós prova. 

 

13.2. Além dos itens retromencionado, os kits também “poderão” ser compostos por brindes eventualmente oferecidos por 

patrocinadores. 

13.3. Não haverá chip de cronometragem para a modalidade Caminhada. 

13.4. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem descumprimento deste regulamento (inclusive 

a caminhada) receberão medalhas de "finisher". 

 

http://www.ticketagora.com.br/
http://www.acosm.com.br/desafio


 

14 – RETIRADA DO KIT DE CORRIDA: 

14.1. A retirada do kit de corrida poderá ser realizada nas seguintes datas e horários: 

- 25 de Abril de 2020 (sábado / véspera do evento), das 15 hs às 19 hs no local do evento; 

- 26 de Abril de 2020 (dia do evento), das 06 hs às 07:00 hs no local do evento; 
 

14.2. Para retirada do kit, o atleta deverá estar munido do comprovante de pagamento original e documento de identificação 

com foto. 

14.3 No momento da retirada do kit, o atleta deverá conferir seus dados pessoais, podendo solicitar a alteração em até 30 

(trinta) minutos antes da largada. A Organização da prova está desobrigada a efetuar alterações cadastrais após a largada. 

14.4. Um terceiro poderá retirar o kit do atleta, desde que traga uma AUTORIZAÇÃO por escrito do referido participante, 

cópia do RG, comprovante de pagamento original, TERMO DE RESPONSABILIDADE assinado e Atestado Médico (Atestado 

Médico apenas para o percurso longo 21 km). 

14.5. A utilização do número de peito e chip será obrigatória para todos os participantes do evento, sendo que a não 

utilização ou a utilização de forma inadequada acarretará a desclassificação do atleta, isentando a organização na divulgação 

dos resultados. 

14.6. A cronometragem e a classificação serão determinadas através do chip, pela passagem do atleta nos tapetes e/ou 

sensores de controle durante o percurso e no pórtico de chegada. Sem a utilização do chip ou utilizando de forma incorreta, 

não haverá classificação e registro do tempo. O chip deverá ser mantido no número de peito ou fixado na posição indicada no 

informativo específico entregue no momento da sua retirada. 

14.7. O responsável por Equipes com mais de 20 (vinte) atletas, poderá optar em retirar os kits de todos os integrantes da 

equipe de forma conjunta, para isso deverá solicitar este serviço, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data do 

evento, mediante mensagem eletrônica ao e-mail: acosm.mg@gmail.com, informando o nome completo, modalidade e CPF 

dos atletas da equipe. 

 

1155  ––  PPRREEMMIIAAÇÇÕÕEESS::  

CAMINHADA (6 KM): 

- Nesta categoria não haverá nenhum tipo de premiação para os primeiros colocados.  

 

Percurso CURTO (6 km) 

- Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados na GERAL masculino e feminino. 

- Não haverá premiação por categorias, no percurso curto. 

 

Percurso MÉDIO (13 km) 

- Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados na GERAL masc. e fem. do percurso MÉDIO. 

- Não haverá dupla premiação. 

- Serão premiados com troféus os 3 (três) primeiros colocados das categorias por faixa etária, do percurso MÉDIO, descritos 

abaixo: 

- até 29 anos masculino / feminino 

- 30 a 39 anos masculino / feminino 

- 40 a 49 anos masculino / feminino 

- 50 a 59 anos masculino / feminino 

- 60 a 69 anos masculino / feminino 

- acima de 70 anos masculino / feminino 

- As categorias serão definidas de acordo com a idade do participante no dia 31/12/2020. 

 

Percurso LONGO (21 km) 

- Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados na GERAL do percurso LONGO. Além dos troféus, os 5 

(cinco) primeiros colocados na GERAL masculino e feminino “exclusivamente” do percurso LONGO, receberão uma 

bonificação nos seguintes valores: 

1º Lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

2º Lugar: R$ 300,00 (trezentos reais) 

3º Lugar: R$ 200,00 (duzentos reais) 

4º Lugar: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

5º Lugar: R$ 100,00 (cem reais) 

- Não haverá dupla premiação. 

- Serão premiados com troféus os 3 (três) primeiros colocados das categorias por faixa etária, do percurso LONGO, descritos 

abaixo: 

- até 29 anos masculino / feminino 

- 30 a 39 anos masculino / feminino 

- 40 a 49 anos masculino / feminino 

- 50 a 59 anos masculino / feminino 

- 60 a 69 anos masculino / feminino 



 

- acima de 70 anos masculino / feminino 

- As categorias serão definidas de acordo com a idade do participante no dia 31/12/2020. 

 

Maior Equipe 

- A equipe, com maior número de participantes inscritos receberá um troféu de honra ao mérito. 

- Para enquadramento na premiação de maior equipe, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, os atletas 

deverão inserir o nome da equipe de forma idêntica. 

 

16 - DESCLASSIFICAÇÃO – PENALIDADES – CÓDIGO DE ÉTICA DO ATLETA TRAIL 

a) Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na inscrição online. Caso haja fraude 

comprovada, o atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

b) O atleta que durante a corrida alterar percurso, pegar carona, praticar atos antidesportivos, for flagrado jogando lixo na 

trilha, trocar de chip ou de número de inscrição, será desclassificado. 

c) É proibido correr por lugares que não sejam os caminhos demarcados pela organização. 

d) Nos locais que houver fitas zebradas, cordões, grades ou qualquer outra demarcação contínua, não será permitido pular 

ou passar por baixo do local demarcado, sob pena de desclassificação do evento. 

e) Os atletas que descumprirem este regulamento ou praticar atos antidesportivos ou crimes ou atos infrancionais previstos 

na legislação vigente durante a realização do evento, serão denunciados a autoridade competente e ficarão automaticamente 

excluídos de participar de qualquer outro evento organizado pela ACOSM no período de 5 (cinco) anos. 

f) Todo e qualquer contratempo não previsto neste regulamento será analisado pela Comissão Organizadora, a quem 

competirá a melhor resolução/decisão. 

g) Caso um atleta presencie um acidente com outro atleta da prova é importante certificar se está tudo bem e se pode auxiliá-

lo. Na impossibilidade de ajudar deverá comunicar ao primeiro fiscal da prova que encontrar.  

h) Será penalizado o atleta que jogue resíduos no chão durante o percurso. Solicitamos que levem os mesmos até os 

coletores da chegada, principalmente sachês de carboidrato e plásticos. Será causa de desclassificação o corredor que for 

flagrado jogando lixo fora dos locais habilitados para tal fim. A decisão será irrevogável. 

i) Quando um atleta pedir, educadamente, passagem em um trecho “single-track” por estar mais rápido que o atleta dianteiro, 

o mesmo deve atender ao pedido, independentemente de estar disputando as primeiras colocações. 

j) Caso algum competidor esteja no período da prova recebendo tratamento médico, ou fazendo uso de alguma medicação 

específica, o mesmo deverá comunicar a Organização e obrigatoriamente apresentar ATESTADO MÉDICO no ato de retirada 

do kit. 

 

17 – COMUNICAÇÃO OFICIAL 

17.1. Considera-se como meio oficial de comunicação de informações do evento, a página www.acosm.com.br/desafio e as 

redes sociais do Desafio Serras Verdes Trail Run no facebook e instagram @desafioserrasverdes. 

17.2. O participante deverá consultar periodicamente seu e-mail, a fim de estar informado das novidades e possíveis 

alterações neste regulamento ou imprevistos. As informações enviadas por e-mail também serão publicadas no site oficial e 

nas redes sociais, 

17.3. O e-mail oficial da Comissão Organizadora é acosm.mg@gmail.com. Recomendamos que seja colocado entre os 

contatos como um endereço seguro, para conseguir receber todos as informações do evento. 

 

18 - DIREITOS DE IMAGEM 

18.1. Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem (foto e vídeo), 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. 

18.1. Ao se inscrever neste evento, o participante disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, patrocinadores, 

apoiadores e parceiros, 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 referente ao evento. 

 

19 – OUTRAS CONDIÇÕES/REGRAS DO EVENTO  

19.1. A Organização solicita extrema atenção aos atletas, às chamadas do sistema de som na área de largada para eventuais 

ajustes nos respectivos horários de largada e informações importantes. 

19.2. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum atleta. 

19.3. O atleta premiado com troféu, que por algum motivo não puder aguardar para ser premiado, poderá retirar o respectivo 

troféu em até 15 (quinze) dias após o evento, juntamente com a Presidente da ACOSM – Associação de Corredores de 

Sapucaí-Mirim/MG, mediante prévia solicitação no e-mail acosm.mg@gmail.com ou requerer o envio pelos correios através 

de pagamento da postagem. 

19.4. Recursos contra a divulgação do resultado deverão ser direcionados a Comissão Organizadora em até 15 minutos após 

a divulgação impressa no dia do evento.  

http://www.acosm.com.br/desafio
http://www.facebook.com.br/desafioserrasverdes
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19.5. Qualquer outra reclamação de ordem técnica, que não seja relacionada ao resultado, somente será aceita mediante 

documento escrito, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização do evento, no endereço eletrônico 

acosm.mg@gmail.com. 

19.6. O posicionamento escolhido pelo atleta na largada é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo, não havendo 

pelotão especial para elite. 

19.7. A organização recomenda a rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de exames cardíacos previamente para 

todos os ATLETAS. Sendo de total responsabilidade dos ATLETAS as condições físicas a qual se apresente para o dia do 

evento. 

19.8. Ao inscrever-se, o participante assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente este 

Regulamento, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde 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. 

19.9. Para a retirada de kits por terceiros, o comprador da inscrição deverá fazer uma AUTORIZAÇÃO (modelo anexo). Esse 

terceiro deverá ter de posse cópia do documento do comprador original do kit, cópia do comprovante de pagamento, TERMO 

DE RESPONSABILIDADE do comprador oficial, que se encontra ao fim desse regulamento ou no nosso site, devidamente 

datada e assinada e para os 21 km será necessário apresentar o Atestado Médico. 

 

20 - SEGUROS: 

20.1. Os corredores inscritos estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais cujas Condições Particulares 

contêm: 

a) Cobertura por Morte Acidental de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

b) Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente até R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

c) Reembolso de despesas médicas hospitalares até R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

20.2. Âmbito de cobertura: Somente durante a participação do evento. Não cobre o risco “in itinere”. 

20.3. O atleta tem ciência que qualquer gasto superior ao contratado na Apólice será por conta do participante. 

 

2211  ––  DDOO  CCIIRRCCUUIITTOO  MMAANNTTIIQQUUEEIIRRAA  TTRRAAIILL  RRUUNNNNIINNGG  22002200  

O Circuito Mantiqueira Trail Running 2020 será composto por quatro etapas, com equipes organizadoras distintas, mas todas 

localizadas na Serra da Mantiqueira (Sapucaí-Mirim/MG, Paraisópolis/MG e São Bento do Sapucaí/SP). 

Os critérios de pontuação do circuito, serão publicados em breve nas redes sociais do @MantiqueiraTrailRunning. 

 

→ 1ª Etapa: 

Evento: Desafio Serras Verdes Trail Run 
Cidade: Sapucaí-Mirim - MG 
Data: 26 de abril de 2020 (domingo) 
Organização: ACOSM - Associação de Corredores de Sapucaí-Mirim/MG 
 
→ 2ª Etapa: 

Evento: Volta do Pico do Machadão 
Cidade: Paraisópolis – MG 
Data: 28 de Junho de 2020 (domingo) 
Organização: ACORPA - Associação de Corredores de Paraisópolis/MG 
 
→ 3ª Etapa: 

Evento: Volta do Cruzeiro Marathon 
Cidade: São Bento do Sapucaí/SP 
Data: 12 de setembro de 2020 (sábado) 
Organização: Mantiqueira Trail Running 
 
→ 4ª Etapa: 

Evento: Desafio Pedra do Baú Ultra Challenge 
Cidade: São Bento do Sapucaí/SP 
Data: 12 de dezembro de 2020 (sábado) 
Organização: Mantiqueira Trail Running 
 

22 – DÚVIDAS / INFORMAÇÕES 

22.1. Eventuais questionamentos ou dúvidas sobre percurso, inscrição ou qualquer outra informação que seja relacionada a 

organização do evento deverão ser endereçados à Comissão Organizadora, através atendimento exclusivo por e-mail: 

acosm.mg@gmail.com. 

22.2. Dúvidas ou consultas de status de inscrições ou pagamentos poderão ser consultados diretamente no site o qual atleta 

optou por fazer sua inscrição. 

 

Regulamento elaborado e publicado em 13 de janeiro de 2020. 

 

Organização: ACOSM – Associação de Corredores de Sapucaí-Mirim – MG e Prefeitura Municipal de Sapucaí-Mirim/MG 



 

  

  

  

TTEERRMMOO  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  

 

 
Nome do Atleta:  _____________________________________________________________________________________  
 
 
CPF:  _______________________________________________________________________________________________  
 
 
Celular/Telefone de Contato:  __________________________________________________________________________  

 
 

O atleta acima qualificado solicita sua participação no evento DESAFIO SERRAS VERDES TRAIL RUN, a ser realizado no 

dia 26/04/2020 em Sapucaí-Mirim/MG e DECLARA:  

a) Aceitar totalmente o REGULAMENTO da prova publicado no site www.acosm.com.br/desafio. 

b) Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo. 

c) Estar fisicamente apto para a distância escolhida no ato da inscrição. 

d) Estar ciente da importância em realizar um controle médico prévio à corrida. 

e) Ter pleno conhecimento do percurso, consciência das especificidades da prova estilo Trail Run em trilhas e montanhas, e 

de que para uma atividade desta natureza a segurança depende da capacidade do atleta em estar preparado para resolver 

problemas previsíveis que poderá encontrar. 

f) Ter capacidade de semi-autosuficiência, ou seja: conhecimento básico de como enfrentar condições climáticas e 

capacidade de gerenciar, mesmo quando isolado, os problemas decorrentes da fadiga física ou mental, problemas digestivos, 

dores musculares ou articulares, pequenos ferimentos, etc. 

g) Ter ciência das dificuldades que a Organização terá para realizar operações de resgate em algumas zonas do percurso. 

h) Saber, inclusive, que haverá zonas que não é possível chegar com veículos, onde a atenção imediata é limitada. 

i) Entender que por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das emergências e urgências 

médicas, considerando como tais os casos que possam evoluir em risco de morte, podendo então demandar mais tempo à 

atenção de lesões como as antes descritas. 

j) Eximir aos Organizadores, a Prefeitura Municipal, aos proprietários dos terrenos que passará a corrida e aos 

patrocinadores, de responsabilidade por extravios no percurso, acidentes pessoais, danos e/ou perdas de objetos que possa 

ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova. 

k) Autorizar que suas imagens na competição possam ser utilizadas pela Organização e pelas Empresas Patrocinadoras para 

fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao mesmo. 

Estando compreendidas e analisadas as condições para participação, assino o presente instrumento. 

 

LOCAL E DATA : __________________________________________________________ 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________________ 

Nº DE PEITO: _____________ 



 

    

  
  

AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREETTIIRRAADDAA  DDEE  KKIITT  PPOORR  TTEERRCCEEIIRROO  

 
DADOS DO ATLETA INSCRITO / TITULAR DO KIT: 

Nome: ______________________________________________________________________________________________  

CPF:  _______________________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento:  __________________________________________________________________________________  

Celular/Telefone:  _____________________________________________________________________________________  

Percurso/Modalidade:  _________________________________________________________________________________  

 

DADOS DO TERCEIRO / REPRESENTANTE QUE VAI RETIRAR O KIT: 

Nome:  _____________________________________________________________________________________________  

CPF:  _______________________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento:  _________________________________________________________________________________  

Celular/Telefone:  ____________________________________________________________________________________  

Todos os participantes que assinam esta autorização concordam com o regulamento da prova e se responsabilizam pelo 

material retirado junto à organização. 

 

O(a) atleta acima identificado(a) autoriza o(a) “Representante” a retirar seu kit atleta para a prova Desafio Serras Verdes Trail 

Run, que acontecerá no dia 26 de abril de 2020. 

 

O(a) atleta titular do kit declara estar de acordo com o Regulamento da referida prova, disponível em seu site oficial, e ciente 

de que a inscrição é pessoal e intransferível.  

 

O(a) atleta titular do kit também está ciente de que deverá ser apresentada uma cópia de seu documento de identificação 

com foto, RG e CPF, cuja assinatura deverá ser igual à desta autorização. A cópia do documento, juntamente com esta 

autorização e eventual comprovante de pagamento ficarão retidos na retirada de kit. 

 

O(a) atleta titular do kit assume toda a responsabilidade e isenta a Organização de qualquer problema que venha ocorrer, 

incluindo perda, furto, roubo, perecimento ou extravio do kit de competição após ter sido entregue pela Organização a seu 

Representante. 

 

Data: _______ / __________/2020. 

 

 

 
______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Atleta Inscrito Titular do Kit 
 
  
 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura do TERCEIRO / Representante que fará a retirada de kit 

Nº DE PEITO: _____________ 



 

  

  
  
  

AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMEENNOORREESS  DDEE  1188  AANNOOSS  

 

 
DADOS DO ATLETA MENOR DE 18 ANOS: 

Nome: ______________________________________________________________________________________________  

CPF ou RG:  _________________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento:  __________________________________________________________________________________  

Percurso/Modalidade:  _________________________________________________________________________________  

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome: ______________________________________________________________________________________________  

CPF:  _______________________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento:  __________________________________________________________________________________  

Grau de Parentesco (pai, mãe, tio, avô, etc):  ________________________________________________________________  

Celular/Telefone:  _____________________________________________________________________________________  

E-mail:  _____________________________________________________________________________________________  

 

O(a) responsável legal acima identificado(a) declara ter lido e entendido o regulamento do DESAFIO SERRAS VERDES 

TRAIL RUN, a ser realizado em 26/04/2020 em Sapucaí-Mirim/MG, e, desta forma, autoriza o menor de idade, sob sua 

exclusiva e integral responsabilidade, a participar do referido evento, ciente de que possui natureza esportiva com subidas e 

descidas íngremes em trilhas e montanhas, sob condições climáticas que podem ser adversas. 

Para tanto, declara que o menor:  

a) Participa deste evento por livre e espontânea vontade, estando ciente de que há riscos de acidentes durante a atividade, 

isentando de quaisquer responsabilidades legais os organizadores, apoiadores e demais envolvidos na realização do evento. 

b) Goza de boa saúde, estando em boa forma física e apropriadamente treinado para esta prova, bem como possui atestado 

médico dando-o(a) como apto(a) física e mentalmente nesta data para participar do referido evento; 

c) Tem conhecimento técnico necessário para desempenhar esta atividade esportiva; 

d) Está ciente e concorda com o TERMO DE RESPONSABILIDADE previsto no Regulamento do Evento e acatará todas as 

decisões dos organizadores do evento. 

 

O(A) responsável legal, por fim, cede gratuitamente aos organizadores do evento e terceiros por eles autorizados os direitos 

de uso de imagem e voz do(a) menor acima identificado(a), captados durante o evento através de fotos, vídeos ou 

entrevistas, para divulgação com finalidade comercial, publicitária e/ou institucional, através de quaisquer meios e mídias.. 

 

Data: _______ / __________/2020. 

 

 

 
______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável Legal 

Nº DE PEITO: _____________ 


