
REGULAMENTO 1ª TRAIL RUN VALE DA BENÇÃO 

Apresentação 

Acontecerá no dia 03/07/2022, a  1ª Trail Run Vale da Benção, que leva o 

nome deste lindo vale localizado em Chapada dos Guimarães – Mato Grosso. 

A Trail Run Vale da Benção, nasceu do desejo de explorar melhor este Vale 

situado em Chapada dos Guimarães - MT, e mostrar toda riqueza e atrações 

que ali se encontram. 

O vale da benção é uma área muito grande, recortada por inúmeras trilhas, 

historicamente um polo produtor de mantimentos e cereais, dada a riqueza do 

seu solo.  

Em 1928 quando a igreja presbiteriana da américa teve concessão de terras do 

vale, seus membros deram início ao cultivo de arroz, feijão, milho, entre outros. 

Devido a produção e boas colheitas, dizia-se ser uma benção e assim o vale 

ficou conhecido como: Vale da Benção. 

Atualmente o vale segue mantendo sua característica de polo produtor, 

inclusive com produção de cachaça e em breve vinho. 

Por essa riqueza de solo, pela paisagem dos mais variados cultivos, pelas 

incontáveis trilhas que o recortam, o vale contará sua história através desta 

trail, a corrida é sinônimo de energia, liberdade, conexão, garra e superação. 

 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E RECOMENDADOS 
 
Distâncias média  e curta: não há equipamentos obrigatórios. Porém, 

recomenda-se levar, além de recipiente próprio para hidratação, telefone 

celular, apito e anti-alérgico. 

Para as duas distâncias, os atletas devem prover seu próprio recipiente 

(copo, garrafinha, mochila de hidratação, etc.) para beber água, pois não serão 

disponibilizados copos nos pontos de hidratação.  

Observação: a organização reserva-se o direito de checar, na sua totalidade 

e/ou por amostragem, a qualquer tempo e ponto do trajeto, se o atleta está 

portando todos os equipamentos obrigatórios, sendo desclassificado aquele 

que não estiver de acordo com o exigido. 

 

REGRAS GERAIS DO EVENTO 

1. Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste 

regulamento. Ao solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento. Os 

inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os 

termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e estipuladas. 



Não haverá reembolso da inscrição sobre nenhuma circunstância. 

2. Hidratação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado 

adequadamente. A organização distribuirá hidratação nos percursos de corrida, 

conforme indicado no Manual do Atleta. 

3. Percurso – O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela 

organização, sob pena de punição ou desclassificação para quem burlar o 

percurso. O uso de atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta ter 

conhecimento e permanecer no percurso designado. 

 
3.1. Largada da prova: Sítio Monjolinho, vale da benção - horário previsto: 
Prova 14km 7:00h prova 7km 7:15 e ficará sujeito a eventual alteração em 
razão de eventuais problemas de ordem externa, emergências no tráfego e 
problemas climáticos. 
 
 
4. Ajuda – Não será permitido o uso de apoio externo de qualquer espécie. 

Entretanto, os competidores de uma mesma modalidade poderão dar ajuda uns 

aos outros, sendo limitados a água, comida e primeiros socorros. 

5. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e 

agressão verbal ou de qualquer espécie são casos de advertência/banimento 

do atleta em questão. Esta regra vale em todas as modalidades, sejam com 

outros atletas, staffs, equipe médica ou membros da organização. 

6. Protestos – Os protestos de qualquer natureza devem ser submetidos em 

até 30 (trinta) minutos após a divulgação dos resultados, que é feita pela 

organização em um painel designado especificamente para este fim. Os 

protestos devem ser submetidos por escrito e assinados pelo acusador. 

Acusações formais contra outros atletas também devem ser feitas por escrito e 

descrever o caso com precisão. Todos os protestos serão investigados. 

7. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração. A 

penalidade máxima será desqualificação dos resultados do evento e/ou perda 

de premiação de troféus e medalhas. 

8. Tempo Limite – O tempo limite obrigatório será de 3 (três) horas para os 14 

Kms e 1:30(uma hora e trinta minutos) para os 7 kms a partir de sua largada.  



O atleta que não cruzar a linha de chegada dentro deste tempo estará 

desclassificado, sendo convidado a se retirar da prova. Após o tempo limite, o 

atleta que optar por permanecer na prova será responsável pela sua 

segurança, isentando a organização de qualquer dano pessoal causado nesse 

período. O atleta não terá direito a medalhas após ultrapassar o tempo limite. 

9.Cronometragem – O Chip deverá ser usado corretamente. Caso o atleta 

tenha dúvidas, deverá perguntar para um funcionário da organização como 

proceder. 

O uso inadequado do chip poderá acarretar em falhas na cronometragem ou 

mesmo na ausência do tempo do atleta, sendo ele, neste caso, o responsável 

pelas consequências. 

10.Alteração – O atleta não poderá solicitar alterações referentes à tamanho e 

modelo camiseta após ter realizado a escolha da mesma no ato da inscrição. 

11. Premiação – O atleta com direito a premiação deverá retirar as medalhas, 

troféus e demais artigos oferecidos pela organização durante a cerimônia de 

premiação. Caso contrário, perderá o direito aos prêmios. Prêmios de nenhuma 

espécie serão entregues posteriormente ao momento designado para tal, as 

premiações seguirão os seguintes critérios: 

 
CATEGORIAS 
 

Classificação Geral 7 e 14km (feminino/masculino) – 1º,2º e 3º Lugar. 

Masculina de 18 a 29 anos Feminina de 18 a 29 anos - 1º,2º e 3º Lugar. 

Masculina de 30 a 39 anos Feminina de 30 a 39 anos - 1º,2º e 3º Lugar. 

Masculina de 40 a 49 anos Feminina de 40 a 49 anos - 1º,2º e 3º Lugar.  

Masculina de 50 a 59 anos Feminina de 50 a 59 anos - 1º,2º e 3º Lugar. 

Masculina de 60 anos ou mais Feminina de 60 anos ou mais - 1º,2º e 3º Lugar. 
 
 

12. Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos 

divulgados pela organização da prova, mediante apresentação de documento 

de identificação com foto e termo de responsabilidade. Ao receber o kit, o atleta 

deverá conferir o conteúdo.  



Haverá entrega  para atletas residentes da cidade pela organização em local a 

ser definido no sábado que precede a realização da prova.Caso o atleta 

necessite que seu kit seja retirado por terceiros, é obrigatório a apresentação do 

termo de responsabilidade do titular e foto do documento de identificação do 

proprietário do kit. As informações da entrega de kits serão divulgadas 

antecipadamente. 

 

12.1 O atleta está autorizado a correr com sua própria camiseta. 

 

12.2 A cada competidor será fornecido um número de identificação que deve ser 

usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização 

da prova, sendo passíveis de penalidade os participantes que não cumprirem 

este artigo. 
 

13. Termo de responsabilidade – Todo atleta é obrigado a apresentar na 

entrega de kit o termo de responsabilidade devidamente assinado, disponível 

no site. A não entrega do termo pode acarretar na não participação do atleta na 

prova, de acordo com a avaliação soberana da organização. 

 

14. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados 

cadastrais pela organização em suas próximas ações de marketing. Também 

concede à mesma os direitos de utilização de sua imagem e voz para fins de 

divulgação e publicidade dos eventos. 

 

15. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de 

propriedade do atleta. A organização não fornecerá equipamentos, salvo os 

entregues junto ao kit de atleta. A organização da prova não se responsabiliza 

por qualquer extravio de material pessoal ou prejuízo que porventura os atletas 

venham sofrer durante a participação no evento. 

16. Inscrição/numeral – A inscrição e número do atleta são pessoais e 

intransferíveis. Em caso de perda do número, o atleta sofrerá desclassificação. 

Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste número, sob pena de 

desclassificação, como também é proibido o repasse da inscrição, tanto como 

venda entre atletas. As inscrições somente podem ser realizadas para atletas 

acima de 18 anos de idade na data do evento. 



16.1. Inscrição em ponto físico para quem reside ou trabalha no munícipio de 

Chapada, comprovando o mesmo com xerox do comprovante de residência ou 

declaração do trabalho. Pagamento somente com a modalidade PIX que será 

fixada no ponto parceiro da prova. 

 

17. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e 

suas consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles 

danos morais, físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, 

bem como quaisquer dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da 

responsabilidade. 

18. Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão 

dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo 

recursos a essas decisões. 

19. A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer 

momento sem aviso prévio. 

 

20. RESULTADO DA PROVA E RECURSO Tão logo a equipe de 

cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão 

anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas interessados. Recursos 

serão aceitos durante a prova ou até 30 minutos após a divulgação do 

resultado. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela organização e 

divulgado como oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito. Não serão 

aceitos recursos coletivos. O atleta tem até três (03) dias úteis após a prova 

para entrar com um requerimento de correção de cronometragem através do e- 

mail de contato da organização: fgpaixaoporesporte@gmail.com. 

 

21. PAGAMENTO 

As inscrições serão feitas somente pelo site www.ticketsports.com.br 

 Exceto pelos munícipes e/ou trabalhadores de Chapada dos Guimarães. 

 

 

http://www.ticketsports.com.br/


VALORES DAS INCRIÇÕES PARA MODALIDADE 14KMS: 

1º lote de inscrição – 12/04 a 15/05/2022 – R$ 160,00 + taxa de comodidade do site    

2º lote de inscrição – 16/05 a 15/06/2022 - R$ 180,00 + taxa de comodidade do site 

 

VALORES PARA MODALIDADE  7KMS: 

1º lote de inscrição – 12/04 a 15/05/2022 – R$ 150,00 + taxa de comodidade do site 

2º lote de inscrição – 16/05 a 15/06/2022 - R$ 170,00 + taxa de comodidade do site 

 

Inscrições: 
A inscrição é pessoal e intransferível, sendo o número de inscritos 
limitado em 500 atletas ou até dia 15/06/2022. 
** VAGAS LIMITADAS PARA AS DUAS MODALIDADES.** 

 
22. INFORMACÕES SOBRE KIT: 
 
O KIT DO ATLETA É COMPOSTO DE NUMERO DE PEITO CHIP DE 
CRONOMETRAGEM E 
CAMISETA 100% POLIAMIDA ALUSIVA AO EVENTO; 
ECOBAG DE ALGODÃO CRU ALUSIVO AO EVENTO. 
OBS: MEDIANTE DISPONIBILIDADE HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE 
BRINDES FORNECIDOS PELOS 
PATROCINADORES E PARCEIROS DO EVENTO PARA INCREMENTAR O 
KIT DO ATLETA. 
 
23. COMUNICAÇÃO: 
 
 Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades a página 
Instagram: @trailrunvaledabencao 
O participante deverá consultar periodicamente a página a fim de estar 
informado das novidades e possíveis modificações, ou imprevistos. 
O email da organização é fgpaixaoporesporte@gmail.com . 
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