
4º TCAD 
Training Camp de Alto Desempenho 

13 a 16 de janeiro de 2022 

BLUMENAU – SC 
 

REGULAMENTO 
1. A 4ª edição do TCAD – Training Camp de Alto Desempenho será realizada nos dias 13 a 16 de 

janeiro de 2022 no Município de Blumenau, SC. 
2. O 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho é organizado por Guilherme Gularte de Agostini 

e Realizado pela Ultra Trail Eventos Ltda. 
3. Ao se inscrever, o participante faz a opção pela participação como ATLETA ou TREINADOR; 
4. O valor de inscrição é igual para atletas e treinadores, conforme item 11 do presente regulamento; 
5. Haverão grupos de treinamento com volumes de treinos diferentes, sendo possível a participação 

de atletas de todos os níveis, dos profissionais aos amadores. 
6. O hotel base do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho ainda será definido e os treinos se 

realizarão na cidade de Blumenau/SC e cidades vizinhas. 
7. Os deslocamentos até os locais de treino, quando não iniciados na base do evento, serão de 

responsabilidade de cada atleta, sendo divulgado com antecedência o local de cada treino. 
8. Poderão participar do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho atletas de ambos os sexos, a 

partir de 14 anos de idade, completos até a data do evento. 
9. Ao se inscrever para o 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho, o participante ACEITA todos 

os termos do REGULAMENTO e assume total responsabilidade por sua participação. 
10. Serão aceitas alterações de participante até 31/12/2021. Após esta data todos os casos serão 

avaliados pela organização do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho.  
11. As inscrições serão realizadas pelo Ticket Agora: 

a) Lote Promocional: 10/10/2021 a 11/10/2021 
i. R$320,00 

b) Lote 1: 12/10/2021 a 30/11/2021 
i. R$500,00 

c) Lote 2: 01/12/2021 a 31/12/2021 
i. R$600,00 

 Maiores de 60 anos, 50% de desconto no valor do último lote. 
 Atletas Life Runners Brasil e 4X Trail, 50% de desconto no lote vigente. 
 Atletas participantes dos TCADs anteriores, 30% de desconto no lote vigente. 
 Vagas Limitadas. 
 Descontos não cumulativos. 
 Atletas com convocação para Seleção Brasileira de Trail Runnig (2016 a 

2019): Inscrição gratuita. 



12. Os ATLETAS são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição.  
13. A ORGANIZAÇÃO poderá, A QUALQUER MOMENTO, suspender ou prorrogar prazos das inscrições, 

em função de necessidades, sem aviso prévio. 
14. Em caso de desistência de participação, seguir o seguinte procedimento: Enviar solicitação de 

desistência de participação para o e-mail ultratraileventos@gmail.com até o dia 30 de novembro 
de 2021, para devolução de 70% do valor da inscrição em dinheiro e 31 de dezembro de 2021, para 
efetivação de carta de crédito de 70% do valor da inscrição.  

15. Local de retirada dos kits: no local do evento, ainda a ser definido. 
16. Data e horário da retirada dos kits: quinta-feira, dia 13/01/2022, das 10:00 as 19:00 horas; 
17. Para retirada do kit é OBRIGATÓRIO apresentar: um documento de identidade com foto, termo 

médico e de responsabilidade e termo de responsabilidade de menor quando necessário, 
preenchidos e assinados. 

18. A escolha do tamanho das camisas será feita no ato da inscrição, sem direito à alteração na 
retirada do kit. 

19. Não serão entregues kits após o evento. 
20. Haverá competição em um dos dias do evento, com premiação aos 3 melhores atletas gerais 

masculino e feminino e medalha de participação a todos os atletas. 
21. Haverá certificado de participação no 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho constando o 

tempo de duração do evento. 
22. A premiação será feita no encerramento do evento, as 12:00 horas de domingo, 16/01/2022. 
23. Os atletas que não se encontrem presentes na premiação e que tenham sido ganhadores de 

troféus poderão retirá-los por intermédio de uma pessoa autorizada por escrito, somente na 
cerimônia. Não serão enviados troféus via correio posteriormente.  

24. Ao participar do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho, o atleta assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do evento, 
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 
assumindo as despesas de transporte, hospedagem e alimentação ou quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante e depois da mesma.  

25. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
participação no evento, pois a ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela saúde dos mesmos. 

26. O 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho acontece em local de montanhas, estradas e 
trilhas, sendo muitas vezes impossível o resgate dos atletas das trilhas por meio do serviço de 
ambulância durante o percurso dos treinos. O atleta que ingressar neste evento se responsabiliza 
pela sua segurança e assume os riscos de estar em um local de difícil acesso.  

27. A organização NÃO SE RESPONSABILIZA por qualquer objeto, equipamento etc. deixado em 
guarda-volumes e/ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas 
venham a sofrer. 

28. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus patrocinadores e apoiadores, 
de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no 



evento independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 
porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.  

29. O percurso dos treinos será amplamente sinalizado com fitas de marcação e placas de sinalização e 
pode passar por estradas de terra, campos gramados, trilhas, charcos, pedras, buracos, cercas, 
travessia de rios, pastos e vias públicas.  

30. A ORGANIZAÇÃO se reserva ao direito de ALTERAR o percurso em trechos que porventura 
apresentem risco aos participantes. 

31. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 
convidadas. 

32. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os 
direitos de utilização de sua imagem pelos organizadores, seus patrocinadores e apoiadores.  

33. Cada atleta é responsável EXCLUSIVO pela sua alimentação e pelo material necessário para 
abastecimento com água. 

34. Para garantir a segurança, integridade e localização dos participantes em caso de necessidade de 
resgate, faz-se necessário o uso de alguns equipamentos obrigatórios durante os treinos em trilhas: 
Apito, Manta Térmica e Sistema de Hidratação. 

35. Os atletas devem respeitar as instruções passadas pelos Staffs e devem seguir as decisões destes 
referentes à segurança e saúde, ou demais decisões referentes ao evento ou o percurso em geral. 

36. Qualquer abuso ou desrespeito a algum membro da equipe da organização acarretará a expulsão 
do participante do evento.  

37. Poderá a ORGANIZAÇÃO do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho suspender o evento 
por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem 
aviso prévio aos participantes. 

38. Poderá a ORGANIZAÇÃO do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho cancelar o evento ou 
cancelar o percurso de algum treino, em caso de previsão de clima que possa comprometer a 
segurança dos atletas e/ou do Staff envolvido com o evento: chuva, raio, enchente, 
desmoronamento, etc. 

39. As dúvidas ou informações técnicas do 4º TCAD – Training Camp de Alto Desempenho devem ser 
solicitadas através do e-mail ultratraileventos@gmail.com, para que seja registrada e respondida.  

40. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 4º TCAD – Training Camp 
de Alto Desempenho, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente, a qualquer 
momento.  

41. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA do 4º 
TCAD – Training Camp de Alto Desempenho de forma soberana, não cabendo recurso.  

 
Organização: Guilherme Gularte de Agostini 

Realização: ULTRA TRAIL EVENTOS 

 

 



ANEXO I 

CRONOGRAMA PRÉVIO 

 

PROGRAMAÇÃO 4º TCAD 
Data Horário Programação 

13/jan 10:00 as 19:00 Entrega de Kit 
13/jan 14:00 Testes + Treino 1 
13/jan 19:30 Análise e discussão dos resultados dos testes 
14/jan 07:30 Treino 2 
14/jan 17:00 Treino 3 
14/jan 19:30 Análise e discussão dos treinos executados 
15/jan 10:00 Treino 4 
15/jan 17:00 Treino 5 
16/jan 08:00 Competição 
16/jan 11:00 Premiação + Encerramento 

 


