
REGULAMENTO EVENTO:  DESAFIO DO BONETE - ILHABELA 

 1 – A prova de Trail Run com 13km de percurso, denominada DESAFIO DO BONETE esta programada para o dia 2 de 

outubro de 2021, na cidade de Ilhabela, litoral norte de SP, e o percurso totalmente rústico  em terra batida, em 

trilha, de aproximadamente 13km com subidas e descidas íngremes, passando por pontes e cachoeiras, num visual 

belíssimo. A largada acontece em frente ao Restaurante Nova Iorqui (lado sul de Ilhabela, no final do asfalto) e 

termina em frente a Igrejinha do Bonete. 

OBS: a trilha do Bonete é o único acesso a Praia do Bonete, sendo vetado o acesso por carros ou motos, portanto ao 

término da prova, todos os competidores serão levados de “lanchas boneteiras” de volta, ao píer da Praia Grande, 

bem próximo a Pousada Lacosta (nossa base de apoio). 

 

 2 - O evento é aberto para pessoas de ambos os sexos, acima de 18 anos e devidamente inscritas. A prova será 

realizada em qualquer condição climática (chuva ou sol), exceto em condições adversas que ponham em risco a 

integridade física dos participantes. 

 

3 - O HORÁRIO DE LARGADA DEVERÁ OBEDECER AS SEGUINTES NORMAS 

Janela de Largada das 7:30 às 9:00 hs. 

Os atletas devidamente inscritos poderão largar em qualquer horário da janela determinada, sendo que será 

considerado a nível de premiação, o tempo líquido de cada participante, portanto o tempo de prova passa a ser 

computado quando o atleta inicia o percurso e ao terminar o mesmo na chegada, seu tempo será computado e o 

resultado final será a diferença entre o horário da largada e da chegada. 

  

 4 – INSCRIÇÕES 

 As inscrições serão feitas via internet, no site www.th5eventos.com.br  ou  www.ticketagora.com.br 

Prova limitada a 180 participantes 

 

 5 - TAXA DE INSCRIÇÃO  

• Até 15/agosto: R$ 350,00 

• De 16 a 10/setembro: R$ 375,00 

• De 11 a 20/setembro: R$ 400,00 

Vinculado à taxa está o kit de participação do evento que é composto por: 

 Número de peito (participação) de uso obrigatório devendo ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou 

alterações + Chip/Pulseira de cronometragem somente para corredores +  Medalha (entregue após o término da 

prova) +  Camiseta promocional + Máscara Descartável + Lanche (água+frutas+biscoito+isotônico) + Transporte de 

retorno em lanchas. 

 

 

http://www.th5eventos.com.br/


OBS.: as lanchas de retorno farão 2 paradas...  

- a primeira no Restaurante Nova Iorque para os atletas que estiverem hospedados próximo a largada ou aos que 

deixarem seus carros também próximo ao local da largada 

- a segunda parada será no Pier da Praia Grande, próximo a Igreja ou a Pousada Lacosta onde acontecerá a entrega 

da premiação, a partir das 17hs. No sábado (2/10), dia do evento. 

 

 

6 - RETIRADA DE KIT / SIMPÓSIO TÉCNICO 

a) Dia 29/setembro em SP: Villa Petra – R. Belchior de Azevedo, 231, Vila Leopoldina, SP (estacionamento 

gratuito) – das 16 as 20hs. 

b) Dia 1/outubro em Ilhabela: Pousada Lacosta – Av. Riachuelo, 5531, Praia Grande, Ilhabela Sul - das 16 as 

20hs. 

 

7 - PERCURSO  

Totalmente rústico de terra batida em trilhas com subidas e descidas com grau médio de dificuldade, passando por 

pontes de madeira e cachoeiras. 

OBS1.: a organização em virtude da prova ser realizada em área de preservação ambiental não ofertará hidratação 

devendo cada competidor(a) utilizar “camelbak” ou outra forma própria para se hidratar durante o percurso. 

OBS2.: na chegada os atletas serão recepcionados com água / frutas / biscoitos e isotônico 

 

8 - PREMIAÇÃO  

Serão oferecidos troféus aos 3 primeiros colocados F/M, classificados por Faixa Etária + Medalha de participação 

 

9 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

 A) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o 

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

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

B) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA 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.  

C) A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para atendimento 

emergencial aos atletas, posto médico, serviço de ambulância para remoção e o atendimento médico propriamente 

dito tanto de emergência como de continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

D) A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 

participantes.  

E) Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos guarda--volumes na arena do evento, ou seja, área de 

concentração.  



 F) Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 

EVENTO , independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 

ATLETAS venham a sofrer durante a participação no EVENTO. 

 G) Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio e Covid-19 para 

todos os ATLETAS, lembrando que para ter acesso a Ilhabela nos finais de semana é necessária a apresentação do 

certificado de vacina ou teste negativo para o Covid-19. 

H) A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros 

participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

 I) Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior.  

J) O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por omissão 

deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO 

qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.  

K) Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à ORGANIZAÇÃO a ficha de inscrição 

do EVENTO, exceto nas inscrições realizadas via internet.  

L) O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.  

M) Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de 

transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como reembolso do valor da inscrição com antecedência 

inferior a 30 (trinta) dias da realização da prova. 

 N) Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES, 

PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES 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. 

 O) O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta e seu uso é obrigatório. 

P) A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme 

as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit.  

Q) Acompanhantes ou familiares dos competidores poderão chegar na Praia do Bonete para recepcionar os atletas 

através das “lanchas boneteiras” mediante pré agendamento e negociação junto a ORGANIZAÇãO. 

R) A ORGANIZAÇÃO terá como local de apoio ou base em Ilhabela, a Pousada Lacosta, localizada no lado sul de 

Ilhabela, mais precisamente na Av. Riachuelo, 5531 (avenida beira mar) – Praia Grande. 

 

Equipe TH5 Eventos 

WhatsApp: 13 98185.2666   //   E-mail: contato@th5eventos.com.br 


