REGULAMENTO
ETAPA 1 – BALSA NOVA/PR

ETAPA – 17/07 – BALSA NOVA

1. FINALIDADE
1. A Corrida TRAIL IN MOTION 2022 será realizada em 3 (três) etapas individuais sendo
a primeira no dia 17 de julho de 2022, no Município de Balsa Nova / PR;
2. Objetiva-se com o evento oportunizar um momento de promoção da atividade física
através da corrida pedestre organizada, divertida e desafiadora, integrando pessoas,
e promovendo ações sociais benéficas ao meio ambiente e ao próximo;
3. A Empresa Pro-Ativ Eventos será a responsável pela parte técnica das provas;
4. O presente regulamento se destina a 1ª Etapa da TRAIL IN MOTION” e contempla
todas as informações necessárias para a sua realização.
5. Local: Pousada Cristal do Horizonte - Estrada Municipal de Tamanduá, s/n°- Balsa
Nova/PR.
6. Percursos – 6 e 11K.
2. CATEGORIAS
7. COMUNIDADE CORRIDA 6KM:
- Masculino: 15/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55+
- Feminino: 15/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55+
COMUNIDADE CORRIDA 11KM:
- Masculino: 15/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55+
- Feminino: 15/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55+

3. PREMIAÇÕES
8. Premia-se com:
- Medalha de Participação Especial para todos os atletas que concluírem a prova;
- Troféu Especial do 1º ao 3º Lugar Geral Masculino e Feminino no percurso 6km;
- Troféu Especial do 1º ao 3º Lugar Geral Masculino e Feminino no percurso 11km;
- Troféu do 1º ao 3º Lugar de cada faixa etária na modalidade de 6km;
- Troféu do 1º ao 3º Lugar de cada faixa etária na modalidade de 11km.
OBSERVAÇÕES:
- O atleta que receber premiação na classificação geral, não receberá na sua
respectiva faixa etária.
- Não será entregue troféus e/ou medalhas após a cerimônia de premiação ou
término do evento, perdendo seu direito ao mesmo.
9. A idade mínima para participação no evento é de 15 anos.
10. Para efeito das faixas etárias, valerá a idade em 31/12/2022.

4. INSCRIÇÕES
11. Serão realizadas pelo site: https://www.ticketsports.com.br/ ou através do site a
organizadora: https://www.proativeventos.com.br/;
KIT ATLETA, Inclui:
Medalha (finisher);
Número de peito;
Chip de Cronometragem;
Hidratação (Água) e Frutas;
Produtos de Patrocinadores/Apoiadores (se houver).
INVESTIMENTO:
LOTE PROMOCIONAL: Até 10 de junho de 2022
- Comunidade - R$ 79,90 + taxa
- Acima de 60 anos - R$ 39,95 + taxa
LOTE 1: De 11 a 24 de junho de 2022
- Comunidade - R$ 99,90 + taxa
- Acima de 60 anos - R$ 49,95 + taxa
LOTE 2: De 25 de junho a 07 de julho de 2022
- Comunidade - R$ 109,90 + taxa
- Acima de 60 anos - R$ 54,95 + taxa
OPCIONAL NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO
*Adicionar na compra no momento do pedido, sujeito à disponibilidade e tamanhos.
KIT PREMIUM + R$ 35,00 (valor fixo)
- Camiseta esportiva, manga curta, personalizada.
GRUPOS DE CORRIDA E ASSESSORIAS
- Para Grupos e Assessorias, a cada 10 inscrições, ganha uma cortesia. Interessados
contatar através do e-mail: contato@proativeventos.com.br;
- Será disponibilizado espaço para as Assessorias/Equipes montarem suas estruturas a
partir das 07h00 até as 08h00.
12. Resultante deste investimento, durante o Evento, poderá haver o sorteio de brindes
aos participantes;
13. A prova será limitada ao número total de 600 participantes, sendo 300 no máximo por
quadro de percurso;
14. Conforme Estatuto do Idoso, atletas maiores de 60 anos têm desconto de 50% no valor
do “Kit Participação”;
15. O numeral para atletas acima de 60 anos será exclusivo, caso a organização verifique
que alguém com idade inferior a essa, esteja utilizando este numeral para participação
no evento, ele será desclassificado no ato, e retirado da prova;

16. No ato da inscrição é obrigatório o preenchimento de todos os campos do sistema
online:
17. A inscrição adicionando o KIT PREMIUM da direito a uma camiseta do Evento,
podendo ser solicitado nos tamanhos Masculino (PP, P, M, G, GG, XG) e Feminino
(PP, P, M, G, GG);
18. Caso haja disponibilidade, no dia da prova será comercializada a camisetas do
Evento;
19. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado, sem comprovação do
pagamento ou após esgotado o número limite de participantes;
20. Não haverá devolução de valores de inscrições que forem efetivadas;
21. Os corredores com valores pagos em eventos cancelados pelo COVID (2020),
terão estes revertidos em créditos a serem utilizados nas corridas de 2022. Neste
caso, contate a organização e realize sua inscrição (confirmação) via e-mail (não
utilize o site de vendas).
5. CORRIDA
22. A concentração da prova será a partir das 08h00.
23. As largadas para os dois percursos será às 08h30;
24. Não haverá pelotão de Elite;
25. Haverá no máximo 2 postos de hidratação, dos quais 01 no percurso menor;
26. 150 (cento e cinquenta) minutos após a largada será o limite para conclusão da prova;
27. A corrida será cronometrada com dispositivo eletrônico (chip). A fixação do dispositivo
de cronometragem (chip) e seu uso correto é de responsabilidade do atleta;
28. Se o dispositivo de cronometragem (chip) for trocado entre os participantes, ou
repassado a alguém que não esteja inscrito, é necessário avisar a organização do
Evento até 48h antes do Evento para as devidas mudanças, correndo o risco do atleta
responsável pelo dispositivo ser desclassificado se não realizar a atualização dos
dados;
29. É proibido um atleta masculino utilizar o numeral e o chip de uma participante
feminina, e vice-versa, assim como trocas de percursos. Todos estes casos
podem ensejar em desclassificação a ser julgada pela organização;
30. A prova TRAIL IN MOTION, é caracterizada como uma modalidade Cross Country,
com trechos do percurso realizado em trilhas, sendo um desporto em que os atletas
competem numa corrida em terreno aberto ou acidentado. Difere de corrida em estrada
ou corrida em pista principalmente no percurso, que poderá incluir relva, lama, mata
ou água.
6. CONDIÇÕES DE SAÚDE E ATENDIMENTO MÉDICO
31. A organização do evento disponibilizará atendimento ambulatorial no local da prova
(ambulância), para primeiros socorros em caso de acidentes que possam ocorrer com
os participantes;
32. O atleta ao se inscrever se responsabiliza pelas suas condições de saúde.
Destacando ser uma prova com áreas de terreno acidentado e que promovem
maior impacto articular;

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
33. Ao concordar com o regulamento no ato da inscrição o participante declara estar em
plenas condições de saúde para participar do evento;
34. A organização da prova se reserva a utilizar fotos e filmagens dos participantes feitas
no evento para fins midiáticos;
35. Poderão participar da Corrida somente os corredores inscritos e com número fixado
no peito;
36. O número de peito é pessoal e intransferível, de uso obrigatório durante a corrida. É
de responsabilidade do atleta manter o número de peito em posição legível e
conservado até o final do evento. Danificar o número ou posicionar de forma que a
organização não consiga realizar a leitura correta, poderá ensejar na desclassificação
do atleta;
37. A prova está prevista para ser realizada em qualquer condição climática, porém em
casos extremos que ofereçam risco à integridade dos participantes, o organizador
poderá atrasar a largada ou até cancelar o evento;
38. A organização da prova poderá a qualquer momento solicitar a documentação do
participante para fins de comprovações necessárias;
39. Os atletas inscritos terão à disposição sanitários e guarda-volumes;
40. O trajeto estará balizado por indicativos montados pela organização. O participante
que sair da área balizada poderá ser desclassificado;
41. Os casos técnicos ou omissos a este regulamento serão resolvidos pela empresa
organizadora;
42. Qualquer dúvida poderá ser sanada através dos contatos: 41 99138-2204 / 41 996885797 e/ou pelo e-mail: contato@proativeventos.com.br.
Site: www.proativeventos.com.br
Facebook: ProAtiv Eventos
Instagram: proativ_eventos
43. Local do Evento: Pousada Cristal do Horizonte – Balsa Nova / PR
Site: https://cristaldohorizonte.wixsite.com/site
Facebook: CristaldoHorizonte Bruel
Instagram: cristaldohorizonte

Curitiba, Maio 2022.
Equipe PRO-ATIV

