REGULAMENTO
1º VALINHOS TRAIL RUNNING – Serra dos Cocais
O 1º Valinhos Trail Running, etapa Serra dos Cocais, tem sua realização no dia 26 de
Setembro de 2021 na cidade de Valinhos/SP com largada e chegada no ECO PARQUE
FAZENDA ESPIRITO SANTO, Rod. dos Agricultores, km 2 - Parque Portugal, ao lado do
Ecovilla Boa Vista, Valinhos / SP.

I.

DEVIDO A PANDEMIA EM QUE NOS ENCONTRAMOS, ESTE REGULAMENTO
PODE SER ALTERADO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO. AO
REALIZAR SUA INSCRIÇÃO, VOCÊ CONCORDA COM ESTA CONDIÇÃO E AFIRMA
QUE SEGUIRÁ, DE FORMA IRRESTRITA, TODA ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO /
COMPORTAMENTAL PASSADA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. TAIS MEDIDAS
VISAM A GARANTIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS: ATLETAS, ORGANIZADORES,
STAFFS, PRESTADORES DE SERVIÇO E A COMUNIDADE ENVOLVIDA DE FORMA
DIRETA E INDIRETA AO EVENTO. TAIS MEDIDAS PROPOSTAS SEGUEM
PROTOCOLOS ESTIPULADOS PELAS ENTIDADES RESPONSAVEIS PELO COMBATE
AO VÍRUS.

II.

A largada tanto dos Inscritos na distancia de 18 KM quanto na distancia de 8
KM será através de “pelotões”, com horário previamente definido e informado
pela organização , a partir das 07:00 do dia 26 de Setembro de 2021, sob
qualquer condição climática. A organização reserva-se o direito de atrasar o
horário ou suspender a prova por motivos de segurança. Em situação normal,
caso tenhamos a liberação para uma única largada, ela acontecerá às 07:00.

III.

Os atletas deverão estar na arena do evento com pelo menos 30 minutos de
antecedência ao seu horário de largada. Havendo uma única largada, o Pórtico
de largada se fechará após 5 minutos da largada seguindo o relógio oficial da
prova, estando proibido o inicio da prova por atletas, ainda que inscritos, após
o fechamento do pórtico. Este procedimento se deve a medidas de segurança
ao longo do percurso previamente definidas pela organização do evento.

IV.

A prova de 8 Km terá duração máxima de 3 horas e a prova de 18 Km duração
máxima de 4 horas, encerrando-se após esse período os trabalhos das equipes
de organização, segurança, socorro e apoio. Os atletas/participantes que
estiverem fora do tempo proposto neste regulamento, serão convidados a se
retirar do percurso e posteriormente desclassificados;

V.

Será limitado o número de inscrições:
GERAL – 600 (Seiscentos) inscrições;

VI.

As inscrições serão realizadas através da Plataforma Ticket Agora
(ww.ticketagora.com.br) e só serão concluídas após efetivação do pagamento
da Taxa de inscrição dentro do período válido que consta no boleto;

VII.

As inscrições, que serão dividas em lotes, com valores distintos em cada lote,
poderão ser realizadas de 01 de Outubro de 2020, a partir das 10h00 da manhã
até o dia 10 de Setembro de 2021 às 18h00, podendo se encerrar, cada lote ou
as inscrições de forma geral, antes desta data, sem qualquer aviso, caso o limite
de participantes previstos no item 5 (cinco) deste regulamento seja atingido ou
prorrogado, com novo prazo a ser definido pelo organização do evento, caso
permaneça com vagas disponíveis;

VIII.

Valor das inscrições:

INSCRIÇÃO - 7,5 Km

INSCRIÇÃO - 18 Km

Kit Clássico Kit Trail
1º Lote R$ 89,90
R$ 119,90
2º Lote R$ 109,90 R$ 139,90
3º Lote R$ 129,90 R$ 159,90

Kit Clássico Kit Trail
1º Lote R$ 109,90 R$ 139,90
2º Lote R$ 129,90 R$ 159,90
3º Lote R$ 149,90 R$ 179,90

Independente do Lote, acrescente ao
custo o valor a Taxa de Administração
do Site de inscrição

Independente do Lote, acrescente ao
custo o valor a Taxa de Administração
do Site de inscrição



Pede-se, de forma não obrigatória, a doação de 1 Kg de alimento não perecível
no ato da retirada do Kit. Tal doação será destinada ao Banco de alimentos de
Valinhos.

IX.

Poderão participar destas provas atletas de ambos os sexos, inscritos na forma
deste regulamento com idade igual ou superior a 18. A inscrição do atleta terá
como base a idade do mesmo no dia 31 de dezembro do ano de realização do
evento. A organização não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das
inscrições e suas consequências, isentando-se de qualquer responsabilidade
caso esta ocasione o cancelamento da inscrição (sem direito ao reembolso do
valor gasto na inscrição), interferência no resultado da prova para o
participante, problemas em caso de atendimento médico uma vez que seus
dados cadastrais serão consultados e utilizados durante o atendimento ou
mesmo problemas judiciais junto a organização da prova e/ou terceiros e/ou
Poderes Públicos devido a Pandemia. A inscrição é pessoal e intransferível, não
podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação;

X.

Para a participação de atletas menores de 18 anos é obrigatória à apresentação
da autorização por escrito, com firma reconhecida da assinatura, do
responsável pelo menor. Esta autorização será retida pela organização da prova
no ato da entrega do kit. Deverá Constar nesta autorização: Nome, RG, CPF,
Grau de Parentesco, Endereço, Cel e Tel Fixo do responsável, deixando claro
que está ciente do perfil da prova, seus riscos e possíveis consequências, não
ignorando o item IX deste regulamento. Autorizações sem a autenticação da
assinatura não serão consideradas validas. Caso necessário, solicite aos
organizadores do evento um modelo de autorização a ser utilizado;

Os KITs de participação serão entregues, exclusivamente, no dia 30 de Janeiro de 2.021
(sábado)
Local: BIKE FAN - Av. Dr. Heitor Penteado, 767 - Taquaral, Campinas - SP
Horário: das 10h00 as 16h00
NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS APÓS ESTE HORÁRIO E/OU POSTERIOR AO
EVENTO (NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS NO DIA DO EVENTO)
XI.

O KIT CLÁSSICO será composto de:
01 gymbag, 01 camiseta, 02 Máscaras descartáveis (em caso de Covid-19), 01
nº de peito, 01 chip descartável de cronometragem, medalha de Participação
(exclusiva para Atletas devidamente inscritos na prova e que concluírem o percurso
dentro nas normas deste regulamento) e possíveis brindes de Patrocinadores /
Apoiadores;
O KIT TRAIL será composto de:
01 gymbag, 01 camiseta, 02 Máscaras descartáveis (em caso de Covid-19), 01
Manguito, 01 “Bandana Tubular”, 01 nº de peito, 01 chip descartável de
cronometragem, medalha de Participação (exclusiva para Atletas devidamente
inscritos na prova e que concluírem o percurso dentro nas normas deste regulamento)
e possíveis brindes de Patrocinadores / Apoiadores.
O KIT LOTE ESPECIAL será composto de:
01 Camiseta, chip descartável de cronometragem, número de peito e medalha
de participação aos inscritos que completarem a prova

§ Parágrafo Único: O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da
inscrição, não havendo possibilidade de troca em situação futura;
XII.

Obrigatório a apresentação do documento de identificação com foto no ato da
retirada do Kit. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros
mediante apresentação do comprovante de inscrição E documento de
identificação do inscrito em excelentes condições de visualização, não sendo
aceitos documentos cortados, incompletos (frente e verso) e/ou informações
que não comprovem os dados fornecidos pelo atleta no momento de sua
inscrição. Serão aceitos Documentos e Comprovantes de Inscrição
apresentados digitalmente, não sendo necessária a impressão dos mesmos;

XIII.

Não será entregue kit do evento em datas ou qualquer horário não previsto
neste regulamento. Caso seja do interesse do atleta, sugerimos, sem qualquer
responsabilidade caso o atleta opte pela escolha, a iniciativa DEIXA COMIGO
(www.facebook.com/deixaseukitcomigo): pessoas que fazem a retirada de Kits
a terceiros e os entrega aos donos instantes antes da largada na arena da

prova. Informamos que este serviço é cobrado e em nada está ligado a
organização da prova.
XIV.

No momento da retirada do kit/chip o responsável pela retirada deverá
conferir o tamanho da Camiseta, a presença de todos os itens pertinentes ao
Kit além checar os dados no número de peito;

XV.

Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit e do chip,
sendo de responsabilidade do atleta a manutenção e atualização de suas
informações cadastrais na plataforma de inscrição da etapa;

XVI.

Os participantes deverão fixar o chip no tênis, conforme orientação que nele
constar, para que a cronometragem possa ser feita de maneira correta. A
medição acontecerá através do registro da passagem do chip no tapete de
cronometragem existem no (s) Pórtico (s) de Largada / Chegada ou ainda em
pontos de controle que eventualmente possam existir ao longo do percurso
sem prévio aviso. O atleta fica ciente de que é sua responsabilidade o uso
correto do chip em local e forma orientada, seja uma orientação verbal, escrita
ou que no Chip constar, bem como a passagem no Pórtico de largada e
chegada, ficando a ORGANIZAÇÃO isenta de qualquer defeito ou erro por uso
incorreto do chip. Em caso de duvidas quanto à correta utilização do Chip o
atleta deverá procurar a organização da prova para obter auxilio;

XVII.

Ao final da prova, o participante deverá retirar sua medalha de participação
junto a Equipe de Staffs na Tenda de dispersão.

XVIII.

Para retirar sua medalha, é OBRIGATÓRIO
existente em todos os números de peito
modalidade ou distância percorrida, ao Staff
seguir as orientações do Responsável no
identificado;

à entrega do “Vale Medalha”
dos atletas, independente da
responsável pelas medalhas OU
local que estará devidamente

XIX.

Os chips de cronometragem são descartáveis, não havendo necessidade de sua
devolução no pós-prova. Para evitar inutilização do chip de cronometragem, é
recomendado não deixá-lo próximo a aparelhos celulares, televisão e/ou
computadores, não dobrá-lo, amassá-lo e/ou rasurá-lo.

XX.

É obrigatório durante toda a prova o uso do número de peito afixado na
camiseta do participante na altura do peito, permitindo fácil visibilidade,
independente se o atleta estiver participando Corrida de 8 ou 18 Km. OS
PARTICIPANTES QUE NÃO SEGUIREM ESTA DETERMINAÇÃO, A QUALQUER
TEMPO, SERÃO CONVIDADOS A SE RETIRAR DA PROVA PELOS FISCAIS, SENDO
DESCLASSIFICADOS E SEM DIREITO A RETIRADA DA MEDALHA DE
PARTICIPAÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR GASTO NA INSCRIÇÃO.

XXI.

Será desclassificado o atleta que:
- Não utilizar de forma visível seu número de peito conforme descrito no item
acima
- Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização do evento;
- Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, praça ou calçadas);
- Inscrever-se na categoria não correspondente;
- Realizar ações ou atitudes desleais contra outros atletas;
- Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova,
incluindo a apuração dos resultados;
- Sujar as trilhas, percursos e áreas de concentração (Arena);
- Passar novamente pelo funil de chegada, marcando novo tempo de chegada,
após haver concluído a prova;
- Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva.
Nota: Em conformidade com as regras existentes no regulamento da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt, pág. 73, artig. 8, parág. h),
qualquer apoio contínuo de um atleta a um ou mais atleta, pode ser
considerada como assistência injusta e advertências e/ou desqualificações
podem ser aplicadas cabendo apenas ao árbitro da federação presente (quando
houver) a responsabilidade de tal advertência e / ou desqualificação, não
havendo por parte dos organizadores a interferência na aplicação de normas e
procedimentos
técnicos
durante
o
percurso.

XXII.

A premiação do 1º Valinhos Trail Running , etapa Serra dos Cocais, será nas
modalidades 8 Km e 18 km, por classificação Geral e Categoria masculina e
feminina, recebendo troféus os três primeiros colocados. A maior Assessoria /
Grupo que estiver inscrita também receberá um troféu (Solicite Link de
inscrição exclusivo a grupos / assessoria aos organizadores). É OBRIGATÓRIA A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO, COM FOTO,
PARA TER ACESSO AO PREMIO, SEJA NO “GERAL” OU “CATEGORIA”, durante a
cerimonia de premiação.

XXIII.

Não haverá premiação em dinheiro por Categoria;

XXIV.

As categorias, tanto masculino quanto feminino, serão conforme tabela abaixo:
18 --> 29
30 --> 39
40 --> 49
50 --> 59
60 --> 69
Mais de 70

XXV.

Não haverá, de forma alguma, acumulação de Prêmios. O Atleta que vencer na
Classificação GERAL não poderá ser premiado por categoria onde o inverso se
aplica à mesma regra.

XXVI.

Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não
participaram da prova;
O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação,
poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação da organização
da prova. Caso um atleta vencedor, na Classificação Geral ou Categoria, desejar
que um terceiro retire o troféu em seu nome, deverá elaborar uma carta de
próprio punho, descrevendo nome completo e RG dele e de quem irá retirar. A
pessoa autorizada deverá levar a carta anexada às cópias do RG de ambos.

XXVII.

Havendo premiação em Dinheiro, esta poderá acontecer até 30 dias pós o
evento, via transferência bancária, destinada EXCLSUIVAMENTE ao vencedor da
prova sendo PROIBIDO, em qualquer circunstancia, o pagamento a terceiros,
herdeiros, representantes, Pessoa Jurídica, Patrocinador, responsável legal
e/ou similar.

XXVIII.

Os resultados oficiais do 1º Valinhos Trail Running , etapa Serra dos Cocais,
serão informados através da Página (Perfil) no Facebook do Organizador do
evento, www.facebook.com/GreciaProducoeseEventos podendo, mas não
obrigatório, serem publicados também em Sites / Páginas de seus Parceiros,
Patrocinadores ou Apoiadores, no prazo mínimo de 48 horas após o término da
etapa;

XXIX.

Por força da Pandemia em que nos encontramos, e seguindo os protocolos
sanitários inerentes ao evento, a organização da prova NÃO oferecerá serviços
de guarda-volumes, onde lamenta não poder oferecer todo o conforto e
comodidade que gostaria aos participantes inscritos.

XXX.

Havendo distribuição de brindes, sorteios ou venda de produtos na arena do
evento, ou inseridos nos kits dos atletas, os fornecedores / representantes dos
produtos são os únicos responsáveis pelos mesmos, não cabendo qualquer
gerencia, fiscalização ou responsabilidade por parte da organização quanto aos
mesmos, estando os atletas, e publico presente, livres para aceitarem, ou
comprarem, os produtos ou não.

XXXI.

A organização da prova disponibilizará no Perfil (Página) do Organizador no
Facebook www.facebook.com/GreciaProducoeseEventos e/ou Evento também
do Facebook, os percursos das provas;

XXXII.

Ao longo do percurso da prova NÃO haverá postos de hidratação, sendo o
atleta responsável por sua própria hidratação;

XXXIII.

A prova será realizada sob qualquer condição de tempo/meteorologia, desde
que a segurança dos participantes e organizadores não seja comprometida;

XXXIV.

Pode a organização da prova, segundo recomendação do médico responsável
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento, não estando a decisão
aberta a discussão, seja junto ao próprio atleta, seu treinador, preparador
físico, médico ou responsável legal. A decisão do Médico oficial da prova é
irrevogável e inquestionável;

XXXV.

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e Equipe
Médica na Arena do Evento;

XXXVI.

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita em
até trinta minutos após a divulgação, por escrito, na arena do evento, cabendo
à organização do evento a análise e consentimento se procedente ou não a
reclamação apresenta;

XXXVII.

Os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral,
autorizam a utilização de sua imagem de forma gratuita e irrestrita por tempo
indeterminado, bem como de seus dados cadastrais para ações de marketing
na divulgação desse evento e de outros eventos promovidos e/ou organizados
pela Grécia Produções e Eventos tal como pela Trail TV;

XXXVIII.

Toda assessoria esportiva e/ou grupo de corrida que pretenda levar e utilizar
TENDA no evento, deve obrigatoriamente entrar em contato com a organização
do evento antecipadamente através do telefone (19) 9 8812 6841. É necessário
verificar com a organização o local e as condições para a utilização de tendas na
arena do evento. Havendo a autorização, a montagem de suas estruturas
acontecerá EXCLUSIVAMENTE na véspera no evento, ou seja, no sábado
(25/09/21) das 12:00 às 16:00.

XXXIX.

É proibida a exposição de marcas na arena que não sejam das empresas
diretamente envolvidas no evento (Patrocinadores e Apoiadores).

XL.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA a exposição e/ou venda de qualquer tipo de
produto na arena do evento, mesmo que sejam artigos esportivos ou produtos
alimentícios, sem prévia autorização dos Organizadores do evento.

XLI.

Ao efetivar a sua inscrição, o participante declara conhecer e concordar com
todos os termos deste regulamento. Também declara estar em dia com
rigorosa avaliação médica, gozando de plena saúde, integridade física e mental,
estando com plenas condições para a participação da prova, responsabilizandose por quaisquer eventos relacionados à sua saúde física e metal, isentando a
Grécia Produções e Eventos, Trail TV e seus Patrocinadores e Apoiadores de
qualquer responsabilidade;

XLII.

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão resolvidas pela comissão
organizadora, cuja decisão é soberana e irrevogável, não cabendo sobre essa
qualquer recurso;

XLIII.

A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento,
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente;

XLIV.

Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao 1º Valinhos Trail
Running pertencem a Grécia Produções e Eventos e Trail TV.

