
REGULAMENTO  

INTRODUÇÃO : A realização do evento denominado “ Lavras Novas Trail Race “ , é de 

responsabilidade da mesa Administrativa , Associação comunitária E Royal Trail Running que 

decidem sobre toda demanda e assuntos relacionados a este regulamento , regido pelas 

normas e regras da Federação Mineira de Atletismo e Confederação Brasileira de Esportes. 

Artigo 2 . A organização do evento poderá suspender , adiar , alterar e / ou até mesmo 

cancelar o evento por diversos motivos ; ex :(Aumento de casos da pandemia , questões 

meteorológicas , imprevistos na comunidade , ou qualquer outra situação de força maior que 

venha comprometer a prova e colocar em risco a vida dos participantes inscritos, poderá 

ainda, alterar, adicionar , criar ou excluir novos trajetos ou horários de largadas das respectivas 

provas caso seja necessário. 

Artigo 3 . Para se inscrever no desafio “Lavras Novas Trail Race “ o praticante corredor  deverá 

ler atentamente as normas e regras descritas neste regulamento , concordar com elas, ter 

boas  CONDIÇÕES DE SAÚDE , aptdão á prática esportiva , preencher a ficha com os dados 

corretos  e por livre e espontânea vontade ,  assinar o termo de responsabilidade e efetuar  o 

pagamento da taxa de inscrição ( que será revertida em benefícios com elementos necessários 

dentro da prova para uso do próprio atleta) , assumir toda responsabilidade , custeios, 

prejuízos, danos que porventura venha ocorrer durante ou enquanto permanecer na arena do 

evento.  

Artigo 4 . Todo participante considerado inscrito ,deverá treinar adequadamente em função 

de desenvolver sua performance na prova escolhida e  autorizar o uso de sua imagem para 

reprodução , filmes, fotos, gravações, rede social ou qualquer outro meio de divulgação na 

mídia em geral, providenciar o comprovante de vacinação e imunidade ao covid 19,  ter ciência 

e  submeter as normas de boas práticas e higiene de utilização de máscaras e manter o 

distanciamento nos locais de arena ou postos de atendimento de possíveis aglomeração 

dentro do evento . 

Artigo 5 . É expressamente proibido pelos participantes , burlar trajetos, cortar caminhos 

definidos pela comissão técnica , desreispeitar árbitros ou fiscais das provas, atitude anti 

desportiva, adiquirir vantagem utilizando outro meio de transporte que não seja a corrida 

pedestre em função de melhorar pace, trocar ou rasurar o número de peito , essas 

advertências ocasionará pela imediata desclassificação do participante no evento . 

Artigo 6 . Os participantes corredores que porventura desistir ou abandonar a prova por 

qualquer motivo ou  até mesmo , particular , deverá comunicar através de um dos fiscais 

oficial mais próximo ou o batedor oficial de varredura , a desistência e o motivo dela , pois a 

organização não se responsabiliza de resgatar o participante atleta que não utilizar desse 

Artigo 1 . A prova pedestre está marcada para o dia 24 de abril de 2022 na praça Pedro 

Fernandes Marins na área central do distrito de Lavras Novas no município de Ouro Preto, 

dividida em 4 distâncias distintas : 6km ( corrida e caminhada ) 18km ( corrida ) 30km (corrida) 

pelos arredores em circuito aberto pelas trilhas paisagísticas na região serrana local.  



critério no caso de abandono por legítima defesa , a continuação do processo será de acordo 

com a disponibilidade da equipe de resgate que estará a disposição para esse fim. 

Artigo 7 . Aos inscritos que se interessar em transferir a sua vaga de inscrição para outro 

participante ou trocar de distância escolhida por outra , deverá solicitar até no máximo uma 

semana de antecedência do evento pelos meios de contatos divulgados pela organização e 

pagar uma taxa de serviço no valor de 20,00 reais . 

Artigo 8 . Todos os participantes inscritos no evento tem direito e habilitação para o acesso 

livre aos locais do evento , um número de identificação da corrida, chip de controle da largada 

e chegada , uso da hidratação disponibilizada pela equipe de nutrição , atendimento de 

primeiros socorros , medalha de participação , troféus de primeiros classificados geral ou 

categorias  , camisa alusiva do evento, certificado de conclusão. 

Artigo 9 . PREMIAÇÃO  E CATEGORIAS : 

1) 6km caminhada (Medalha e camisa de participação) (Troféu para grupo com maior 

número de inscritos / sorteio de brindes) 

2) 6km corrida (Medalha de participação) Troféus aos dez primeiros classificados na 

categoria GERAL ( NÃO HAVERÁ  PREMIAÇÃO E DIVISÃO  DE FAIXAS ETÁRIAS) 

3) 18km corrida ( Medalha de participação , troféus aos cinco primeiros classificados na 

categoria GERAL e aos três primeiros classificados nas  faixas etárias) 

4) 30km corrida ( Medalha de participação , troféus aos cinco primeiros classificados na 

categoria GERAL e aos três primeiros classificados nas faixas etárias ) 

5) As categorias são divididas conforme as seguintes idades:  

6km caminhada e corrida :  ( categoria única ) 

18km e  30km  corrida : ( de 15 a 18 anos , de 19 a 29 anos , de 30 a 39 anos , de 40 a 49 

anos , de 50 a 55 anos, de 56 a 59 anos, de 60 a 64 anos, de 65 a 68 anos , de 69 a 71 anos)  

Artigo 10 . A organização sugere a todos os participantes inscritos que carreguem que possam 

levar sua hidratação particular com intuito de manter boa saúde e bom empenho, a 

organização não se responsabiliza por objetos de valores deixados nos guardas volumes fora 

dos  horários, todas as provas são compostas por declives e aclives acentuados , travessias e 

pedregulhos, estradão e areia , gramas e Lages , a comissão técnica sugere que todos os 

corredores  ao retirar o kit de participação, favor conferir se o número de peito está correto , 

informar sobre as dúvidas relativas ao evento, e assinar o termo de responsabilidade . 

PROGRAMAÇÃO :  

www.ticketagora.com.br e mroyalrunning1@gmail.com, tel : 31 98669 9608 e  31 98292 9537  

Dia 24 de abril ( Domingo ) Largada dos 18 e 30km ás 7:30h  

Dia 23 de abril  ( Sábado ) retirada de kits das 16 às 20h na sede da mesa admnistrativa de 

Lavras Novas ao lado da igreja matriz ( Praça Fernandes Marins ) 

Dia 24 de abril  ( Domingo) Largada dos 6km caminhada e corrida ás 8h 

http://www.ticketagora.com.br/
mailto:mroyalrunning1@gmail.com

