
REGULAMENTO 

CORRIDA TABOQUINHA 

 

A Corrida Taboquinha, é uma realização da MKS Esportes, e acontece em na FAZENDA 

TABOQUINHA em Brasília. 

 

A - A PROVA: 

 A prova é uma corrida em trilha, com terreno acidentado, com subidas e 

descidas. 

 Distância: 12 Km. 

 Para diminuir o risco de contágio a largada será feita em ondas, a cada 1 

minuto, com 21 atletas de cada vez, respeitando o distanciamento social.  

 No funil de largada, manter o distanciamento de 2 metros entre cada bateria. 

 O atleta terá obrigação de entrar na fazenda utilizando a máscara, até o 

momento da largada. O mesmo só poderá descartar a máscara, após a 
largada, em local sinalizado pela Organização. 

 A Organização irá fornecer uma máscara descartável logo após o atleta cruzar 
a linha de chegada. 

 Não haverá ponto de hidratação durante o percurso. Cada atleta será 
responsável pela sua hidratação, sendo recomendado correr com recipiente 
de água, mochila ou cinto de hidratação. 

 O percurso será todo demarcado com fita VERMELHA 

 O número de peito, e a camisa fornecidos pela Organização no kit atleta, são 
de uso OBRIGATÓRIO durante TODA A PROVA. 

 Estaremos realizando um controle por onde o evento irá passar. Neste controle 

somente passarão os atletas identificados com o número de peito e camiseta . 

 O número de peito é pessoal e intransferível, e deve ser usado visivelmente no 
peito, sem ocultá-lo.  

 Em caso de perda do número, ele sofrerá uma penalidade de dois minutos no 
tempo final da prova. Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste 
número, sob pena de desclassificação 

 Existe um tempo limite (máximo) de prova de 1h40min, após a sua largada.  

B – LIXO NO PERCURSO 

Estamos realizando o evento em uma reserva ambiental. Portanto todos, organização 
e atletas, são responsáveis pela preservação do meio ambiente. 

Todo atleta é responsável pelo seu lixo. Nunca jogue lixo no chão. Trouxe, leve de 
volta. Portanto não descarte lixo (embalagem de sachê de gel, copos descartáveis, 
papéis, etc) em local não autorizado. 



PENALIZAÇÃO : Se o atleta for flagrado jogando lixo na trilha ,seu número será 
anotado e acrescido de 5 minutos no tempo final da etapa. 

C - PREMIAÇÃO  

 Os cinco primeiros colocados geral MASCULINO e os cinco primeiros colocados 

geral FEMININO serão premiados com troféus,  

 Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.  

 O atleta que for premiado no Geral não será premiado na Categoria.  

 
Premiação por Categorias 

 

 M16/19, M20/29, M30/39, M40/49, M50/59. F18/29, F30/39, F40/49, F50/59.  

 A idade válida para categoria é do dia 31 de dezembro do corrente ano.  

 Devido aos protocolos a serem seguidos não haverá cerimônia de premiação. 
Os resultados serão divulgados no site www.mksesportes.com.br  

D – KIT 

 O Kit é composto de:  

Camiseta de Poliamida (de uso obrigatório durante toda a prova) 
Número de peito (obrigatório durante toda a prova) 

E - ENTREGA DE KITS 

 A entrega  será feita em local e data a ser divulgada posteriormente 

 O participante deve apresentar seu documento de identificação com foto e 

comprovante de pagamento quitado, retirado no Espaço Atleta, no site oficial 
da prova. 

 Mais informações acessar o site oficial do evento: www.mksmontanhas.com.br  

 O inscrito que não possa estar presente poderá autorizar por escrito, outra 
pessoa para retirar seu kit, junto com uma fotocópia do seu documento.  

 Não haverá entrega de kit após o evento.  

 

F – INSCRIÇÕES E DEVOLUÇÕES: 

1 - A Organização prevê uma quantidade de vagas na prova. A mesma poderá ser 
reduzida ou ampliada se a Organização considerar que este não prejudicou o 
desenvolvimento normal da prova e dos participantes inscritos previam.  

2- 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.  

3- Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não 
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta. De acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete ) dias 

http://www.mksesportes.com.br/


corridos após a data da compra, para solicitar o cancelamento, e no máximo até 30 

dias antes do evento. Caso haja desistência por parte do atleta dentro do prazo 
estipulado, a organização da prova reembolsará o atleta em 50% do valor da taxa de 
inscrição.  

Após este prazo, não será possível o cancelamento e nem o reembolso por parte da 
organização.  

4 – A inscrição no evento será feita por meio do site oficial do evento. A mesma 
somente é válida com o pagamento efetuado. Caso o mesmo não seja feito, a inscrição 
será cancelada.  

5 - Pagamento com boleto vencido ou inscrição cancelada, não será considerado como 
participante do evento.  

6- Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 
informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum 

ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer 
tempo/ data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos 
organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional 
para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por 
escrito. 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.  

A inscrição é intransferível. No caso que se detecte que foi usada por outro corredor, 
este será desclassificado e o participante inscrito originalmente não poderá se 
inscrever para outra prova da MKS Esportes no futuro.  

A transferência da inscrição para outro atleta , sem autorização da Organização, é 
crime, inscrito no Código Penal ;  

Artigo 256.º - Falsificação de documento  

1 - Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, ou de obter 
para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo:  

a) Fabricar documento falso, falsificar ou alterar documento, ou abusar da assinatura 
de outra pessoa para elaborar documento falso;  

b) Fizer constar falsamente de documento facto juridicamente relevante; ou  

c) Usar documento a que se referem as alíneas anteriores, fabricado ou falsificado por 
outra pessoa; é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.  

 

 



CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940  

Art. 299 – Falsidade Ideológica  

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 
um a três anos, e multa, se o documento é particular.  

No caso que se detecte que foi usada por outro corredor, este será desclassificado e o 
participante inscrito originalmente não poderá se inscrever para outra prova realizada 
pela MKS Esportes no futuro.  

O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não 
presença na entrega do kit.  

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os 
valores e aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

G – PENALIDADES: 

Os participantes não podem ser acompanhados por pessoa de pé ou de bicicleta, 
automóveis, motocicletas nem nenhum outro tipo de veículo.  

Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem, será motivo de 
desclassificação.  

Está permitida a assistência entre os corredores, excluindo-se qualquer forma que 
ajuda na marcha a outro corredor, entendendo-se por essa, empurrar, puxar com 
corda ou elementos similares, ou qualquer outra forma de tração ou empurre entre 
participantes, exceto que se faça para transpor um obstáculo em particular.  

H - RESPONSABILIDADES  

Ao inscrever-se, o participante aceita o presente regulamento e declara:  

1 - Estar fisicamente apto para a competição.  

2 - Ter efetuado os controles médicos necessários.  

3 - Estar treinado para o esforço.  

4 - Conhecer globalmente o percurso e a sua geografia.  

5 - Ser consciente dos riscos que a atividade implica.  

6 -Conhecer as dificuldades para a realização de operações de resgate em algumas 
áreas do percurso. Saber inclusive que existem áreas que não são possíveis chegar com 
veículos, com o qual o socorro imediato é limitado.  



7- O participante é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 

condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 
longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico 
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento; 

8 - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância no local de 
largada e chegada de sobreaviso. 

9 - O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de 
continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

10 - Ter conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade deste 
tipo, deverá, portanto, assumir e ser responsável por qualquer gasto relacionado a 

emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo Seguro de Corredor e a atenção da 
emergência em terreno seja com ambulância, socorristas, enfermeiros ou médicos da 
Organização. Em caso de ser necessário, para continuar com os primeiros-socorros, 
serão transferidos para o hospital mais próximo. É fundamental que cada corredor ao 
completar a ficha médica detalhe os dados de sua cobertura médica e um telefone de 
emergência. O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro 
sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde 
a remoção/transferência até seu atendimento médico;  

 

I – REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES: 

1 - É obrigatório preencher a Ficha Médica e o Termo de Responsabilidade, publicados 
no site oficial , e entregá-los PREENCHIDOS E ASSINADOS na retirada do kit.  

Assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 
"TERMO DE RESPONSABILIDADE".  

2 - O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras de competição, 
assim como as normas de circulação e as Instruções dos responsáveis de cada prova.  

3 - O participante que abandonar a competição está obrigado a retirar o número e 
comunicar a Organização o seu abandono.  

Terão controles de passagem pelos pontos determinados pela Organização como 
necessários.  

4 - O percurso poderá ser modificado antes ou durante o desenvolvimento da prova 
atendendo as razões de segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a 
Organização leve em consideração. Em caso que a decisão seja tomada antes da 
largada os corredores serão notificados.  

Em caso que a decisão seja tomada durante o desenvolvimento da corrida, os 
participantes serão informados no posto de controle anterior à modificação. A 
Organização não se responsabilizará de qualquer tipo de reclamação por parte dos 
participantes por esta causa.  



Caso deva diminuir o percurso, uma vez largada a corrida, e que o corte envolva só 

uma parte dos participantes, considerar-se-á uma classificação para quem tenham 
cumprido o percurso completo e a partir do último corredor desse grupo continuar-se-
á com quem fizer o percurso incompleto seguindo sua ordem de chegada.  

5 - A Organização prevê uma quantidade de vagas por prova. A mesma poderá ser 
reduzida ou ampliada se a Organização considerar que este não prejudicou o 
desenvolvimento normal da prova e dos participantes inscritos previamente.  

6 - Eximir os Organizadores, aos proprietários das terras que passe a corrida e aos 
Patrocinadores, de toda a responsabilidade por acidentes pessoais; danos e/ou perdas 
de objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova. 

7 - A organização não se responsabilizará por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que porventura os atletas e terceiros venham a sofrer durante a participação 
ou em qualquer momento do evento, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade dos mesmos;  

8 - Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e 
acessórios utilizados pelos participantes 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.  

9 - Diante de qualquer imprevisto ocorrido durante o evento que não tenha sido 
contemplado no presente regulamento, será função do Diretor da Prova tomar as 
decisões correspondentes ao caso.  

10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, que é soberana, 
não cabendo qualquer recurso em outras instâncias.  

11 - Poderá a Organização suspender o evento por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;  

12 - As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: 
atendimento@mksesportes.com.br  

13 -  A Organização poderá, ao seu critério ou conforme as necessidades do evento, 
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.  

14 -  Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento 

de todos os termos deste Regulamento e Condições Gerais de Inscrição, ficando de 
acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização, 
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a 
qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.  

 

 

 

 



J – COMUNICAÇÃO: 

Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades a página 
www.mksesportes.com.br. O participante deverá consultar periodicamente o site a fim 
de estar informado das novidades e possíveis modificações, ou imprevistos.  

 

K – SEGUROS: 

Os corredores estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais cujas 
Condições Particulares contêm:  

Cobertura: Morte Acidental e Invalidez Total e Parcial Permanente por Acidente.  

Reembolso de gastos por assistência médica por acidente.  

Âmbito de cobertura: Só durante a participação do evento. Não cobre o risco de 
translado.  

Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice é por conta do participante.  

 

L – CLIMA: 

Em caso da Organização considerar que as condições climáticas ou outras 
contingências alheias a sua vontade põem em risco a integridade física dos 
participantes, poderá dispor a mudança do percurso da prova. Este será divulgado no 
Congresso Técnico.  

O percurso alternativo para o trecho mais complexo em dias de muita chuva impedirá 
o trânsito normal de corredores, que já está previsto pela Organização.  

 


