
DESAFIO CAMINHO CENTENÁRIO DE IBIÚNA 
“Trail Run 3, 5 e 10 Milhas.”  

IBIÚNA SP  
 

REGULAMENTO GERAL 
 

*OBEDECEREMOS a TODOS OS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMENTO QUE SERÁ 
DIVULGADO AOS PARTICIPANTES ATRAVÉS DE INFORMATIVOS ENTREGUES JUNTO COM 
O KIT DE PARTICIPAÇÃO;  
 
1. O EVENTO: 

Esta prova será realizada na cidade de Ibiúna, em estrada de terra, sem qualquer trecho de asfalto;   
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA PROVA: 
• Local: Capela de São Sebastião Estrada de São Sebastião S/N – Ibiúna SP 

• Data: 12 de setembro de 2021 
• Modalidades (distâncias): 

✓ CURTO - Trail Run de 3 Milhas (4,8 Km) 
✓ MÉDIO - Trail Run de 5 Milhas (8 Km) 
✓ LONGO – Trail Run de 10 Milhas (16 Km) 

 
3. PERCURSOS: 

• Os percursos serão montados totalmente em estradas não pavimentadas. Poderá haver pedras 
(britas) desníveis, trechos escorregadios (caso chova) etc.  

• Tempo Limite: 
✓ CURTO: 1:15h para completar 
✓ MÉDIO: 1:40 para completar 
✓ LONGO: 2:30 para completar 

 
4. CRONOGRAMA (entrega de kits e largadas): 

• Entrega de Kits em locais a ser divulgado 
• Não haverá Entrega de Kit no dia do evento 
• Largadas em ondas a partir das 07:00:00  

 
5. ESTRUTURA DO EVENTO: 

• Arena do Evento: Praça da Capela de São Sebastião 
• Água em garrafas de 500 ml para os participantes, na largada. 
• Reabastecimento de água (garrafa 500 ml) no retorno da 5 Milhas e no retorno da 10 Milhas; 
• Estacionamento na estrada ao lado do lago, na entrada da Capela; 
• Banheiros disponíveis na Praça da Capela. 

 
6. KIT DA PROVA: 

• Trail Run CURTO, MÉDIO e LONGO: 
✓ Camiseta, Medalha de Participação e Kit de Cronometragem; 
✓ Poderão ser acrescentados produtos dos apoiadores e patrocinadores. 

 
7. INSCRIÇÕES: 

a) Kit Completo (Camiseta, Número de Peito, Chip, Medalha Finisher)  

Modalidade 1º Lote  
Até 19/08/21 

2º Lote 
Até 20/08/21 

3º Lote 
Até 09/09/21 

Trail Curto/Caminhada 5 Km 75,00 80,00 85,00 

Trail Médio 10 Km 85,00 90,00 95,00 

Trail Longo 21 Km 90,00 95,00 100,00 

 
 
 
 
 
 



b) Kit Básico (Número de Peito, Chip, Medalha Finisher)  

Modalidade 1º Lote  
Até 19/08/21 

2º Lote 
Até 20/08/21 

3º Lote 
Até 09/09/21 

Trail Curto/Caminhada 5 Km 60,00 65,00 70,00 

Trail Médio 10 Km 70,00 75,00 80,00 

Trail Longo 21 Km 75,00 80,00 85,00 

c) Desconto para Academias e Grupos 
Para cada 10 pagantes de um grupo, numa única operação de inscrição, receberá uma cortesia (a 
11ª inscrição). 

d) Para cada 20 pagantes de um grupo, numa única operação de inscrição, receberá duas cortesias (a 
21ª e 22ª. inscrição). 

e) Idosos não terão desconto quando fizer inscrição por grupos ou academias. 
f) Taxa adicional do site de inscrições serão acrescidas, em qualquer situação. 
g) Valores para idosos (60 anos ou mais), terão descontos de 50% somente para o Kit básico, mais a 

taxa de inscrição do site. No ato da retirada do Kit, deverá comprovar a idade completada, sem a 
qual, não poderá participar do evento caso não faça o pagamento integral da inscrição nesse ato. 
Não será disponibilizado Kit Completo para idosos com desconto. 

h) O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. 
i) Caso haja impedimento legal ou motivo de força maior, os organizadores se comprometem a realizar 

o evento em data mais próxima possível. 
 

8. CATEGORIAS: 
• Trail Run CURTO 3 Milhas e CAMINHADA: 

Curto 
      Somente classificação na Geral Masculina e Feminina. 
Caminhada 
      Relação de Chegada por ordem alfabética. 

• Trail Run MÉDIO 5 Milhas 

• Classificação Geral Masculina e Geral Feminina.  

• Classificação nas Faixas Etárias Masculinas e Femininas: 
▪ Até 29 anos; 
▪ 30 à 39 anos; 
▪ 40 à 49 anos; 
▪ 50 anos em diante 

Para fins de classificação nas faixas etárias, será considerada a idade que o atleta terá no dia 
31 de dezembro de 2021. 

• Trail Run LONGO 10 Milhas 

• Classificação Geral Masculina e Geral Feminina.  

• Classificação nas Faixas Etárias Masculinas e Femininas: 
▪ Até 29 anos; 
▪ 30 à 39 anos; 
▪ 40 à 49 anos; 
▪ 50 anos em diante 

Para fins de classificação nas faixas etárias, será considerada a idade que o atleta terá no dia 
31 de dezembro de 2021. 

9. PREMIAÇÃO: 
• Trail Run CURTO e CAMINHADA: 

Troféu para os 3 primeiros da Geral Masculina e Geral Feminina. 
Não haverá premiação para faixa etária do CURTO. 
Não haverá classificação Geral nem por Faixa Etária para CAMINHADA. 

• Trail Run MÉDIO e LONGO: 
      Troféu para os 3 primeiros da Geral Masculina e Geral Feminina: 

                  Poderão receber Brindes dos Apoiadores e Patrocinadores do evento (à confirmar); 
                  Troféu para o primeiro lugar de cada Faixas Etárias 

• Maior Equipe: 
                  Troféu para a Equipe ou Assessoria com maior nº de inscritos na prova 

• Medalha de Participação: 
                 Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha Finisher. 
 
 
 
 



10. HIDRATAÇÃO: 
Trail Run CURTO e CAMINHADA 3 Milhas: 

✓ 1 Garrafinha 500 ml, na retirada do Kit; 
✓ Não haverá posto de hidratação no percurso de 3 Milhas; 

• Trail Run MÉDIO (5 Milhas): 
✓ 1 Garrafinha 500 ml, na retirada do Kit; 
✓ Hidratação no retorno da 5 Milhas, através de garrafinhas de 500 ml. 

• Trail Run LONGO (10 Milhas): 
✓ 1 Garrafinha 500 ml, na retirada do Kit; 
✓ Hidratação no Km 4 e no retorno da 10 Milhas, através de garrafinhas de 500 ml. 

 
• ATENÇÃO: Evitaremos os copos nos postos de hidratação, portanto recomenda-se que todos 

levem seu próprio recipiente para coleta de água. Também é aconselhado, dependendo do 
clima e tendo em vista as oscilações climáticas, calça comprida, gorro, blusa térmica e luva 

 
11. A CLASSIFICAÇÃO E APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

• A Apuração dos resultados das provas será feita através de Cronometragem Eletrônica, com Chip de 
Uso único. Recomendamos que o atleta leve e guarde seu Número de Peito com o chip e guarde-o 
como recordação do evento. Evite o descarte deles; 

• A Apuração para Classificação na Geral e Faixas Etárias será feita através do Tempo Líquido. 
Salvo alguma modificação no formato das largadas de cada etapa; 
. 

12. RECURSOS E PROTESTOS 
• Somente serão aceitos protestos até 10 minutos após a chegada do último participante, por escrito e 

entregue ao Diretor da Prova ou do Circuito; 
• Protestos em relação aos resultados da classificação deverão ser feitos em até 10 minutos após a 

publicação das parciais no mural. 
• Caso haja necessidade, de acordo com o julgamento do Diretor de Prova, os recursos serão 
• julgados por uma comissão técnica formada por 3 ou 5 atletas de categoria diferente ao participante 

que entrou com o Recurso. A questão será decidida pelos votos dos participantes. 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

• A prova visa promover a prática da corrida em estradas de terra, contato com a natureza e 
conhecimento do turismo local de Ibiúna; 

• Fortalecer a saúde e bem-estar com a prática esportiva em ambiente naturais e aberto; 
• As vias de trânsito que poderão ser utilizadas serão parcialmente interrompidas para a realização da 

prova, portanto os atletas deverão observar o fluxo de veículos, de animais e de transeuntes nas 
estradas; 

• A prova acontecerá com qualquer condição climática. Qualquer decisão contrária a isso só poderá 
ser tomada pela organização da prova e somente visando a segurança dos atletas ou impedimento 
legal; 

• O atleta deverá usar, de forma correta, o chip e o número de peito fornecido pela Organização, para 
identificação na prova durante o evento, sob pena de desclassificação se este item não for cumprido; 

• Caso a organização sinta necessidade, poderá solicitar atestado médico do atleta para participação 
na prova. Cabe ao participante escolher a modalidade de acordo com seu condicionamento físico; 

• Caso haja transferência do evento por motivo de força maior para data posterior, não será devolvido 
o valor da inscrição; 

• Disponibilizaremos uma ambulância para a prova. Será prestado o primeiro atendimento e se 
necessário o participante será encaminhado para o serviço público de saúde mais próximo, 
isentando a responsabilidade do organizador; 

• Ao efetuar a inscrição o participante concorda com o uso de sua imagem pela Organização da prova 
para divulgação; 

• O atleta declara que está em plenas condições físicas para a prática desse evento e que treinou para 
sua realização, isentando os organizadores, patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos de 
qualquer acidente ou acometimento de mal-estar durante o evento; 

• Haverá estacionamento no local, porém as vagas serão limitadas e por ordem de chegada. A 
Organização do Evento e os responsáveis pelo local não se responsabilizarão por qualquer dano, 
furto ou roubo de veículos ou equipamentos deixados nos mesmos; 

• É motivo de desclassificação: Ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou estimulantes; causar danos a 
propriedades particulares ou a natureza; atrapalhar o atendimento da equipe de resgate ou o 
trabalho dos Fiscais; praticar atos antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; desacatar ou 
desrespeitar as decisões da Organização e orientações dos Resgates ou dos Fiscais; trocar o chip 



ou número de peito com outro participante, adulterar ou clonar número de peito ou chip de 
cronometragem. 

• Os atletas devem atentar-se rigidamente em não descartar qualquer material durante o trajeto do 
evento. Eventuais descartes devem ser feitos na arena do evento em lixos apropriados; 

• Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor de Prova e pela 
Organização; 

• Recursos e Protestos serão aceitos pela Organização da Prova dentro do prazo previsto de até 10 
minutos após a chegada do último participante da categoria e publicação dos resultados no mural do 
evento; 

• A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este 
regulamento, total ou parcialmente, a qualquer momento sem aviso prévio. 

 
 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 


