
 

“I Corrida Trail Heros Brasil Race” 

 

CONTATO COM ORGANIZADORES 

 

Contato: Natalia Toledo (19) 9 98144-6978 

Ana Paula Ventura (19) 9 9786–1673 

Vitor Santos (19) 9 8186-8277 

Vieria (19) 98815-4137 

 

PERCURSO: 

Será de 06 km (corrida e caminhada) e de 12 km (somente a corrida para 12 km) 

 

POSTOS DE HIDRATAÇÃO – ÁGUA MINERAL 

Serão disponibilizados ao longo do percurso, postos de hidratação com água mineral. 

para percurso de 6Km com 2,5 Km / 4Km e chegada 

para percurso de 12Km com 2,5 Km / 4Km / 7Km  / 10Km e chegada 

 

BANHEIROS 

Serão disponibilizados banheiros na região da largada e chegada. 

Não será permitido o uso do espaço e da estrutura da prova para a realização ou instalação de qualquer 

material de natureza comercial/promocional, que não seja dos patrocinadores do evento. 

 

RESULTADOS 

O resultado da corrida será publicado no site da empresa contratada para realizar as inscrições. 

A organização não é responsável por resultados publicados em outros sites, que não o oficial da prova. 

 

PREMIAÇÃO: Troféus 

Corrida de 06 km – Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados de cada categoria 

Corrida de 12 km – Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados de cada categoria 

Corrida de 06 km – Serão premiados com medalhão os 5 primeiros colocados (categoria por  

Kids serão premiados com medalhas de participação. 

 

 

PREMIAÇÃO: Dinheiro 

6Km e 12 Km Corrida Trail 1° ao 3° na GERAL   

 

 

 

MASCULLINA 

1° lugar 300,00 

2° lugar 200,00 

3° lugar 100,00 

 

FEMININA 

1° lugar 300,00 

2° lugar 200,00 

3° lugar 100,00 

 



 

REGRAS GERAIS 

A corrida terá a duração máxima de 02h30, sendo que o atleta que não estiver dentro do tempo projetado 

(pace chart), em qualquer ponto do percurso, poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a 

prova neste ponto.  

Haverá para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio com ambulância para prestar o 

primeiro atendimento e eventuais remoções (parceria com a secretaria de saúde). A continuidade do 

atendimento médico, propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra necessidade, será 

efetuado na REDE PÚBLICA. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o 

atleta venha a ter durante ou após a prova. 

O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento médico 

(remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a organização de 

qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências desta decisão. 

Durante o percurso das provas, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo de atletas e à sinalização do staff do 

local. Devido à perda de atenção com a paisagem ou outras coisas, o atleta deverá evitar correr muito 

próximo aos limites das laterais do percurso, já que se trata de um local de mata onde pode haver animais, 

insetos entre outros obstáculos, o que pode gerar tropeços e outros acidentes, ou nos objetos de segurança e 

demarcação. 

O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela organização ficando dentro dos limites impostos pelo 

gradeamento e sinalização, colocados ao longo do percurso, evitando assim, acidentes. A segurança da prova 

será garantida pelos órgãos competentes e haverá árbitros, fiscais e staffs para a orientação e fiscalização dos 

participantes. 

Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores, apoiadores, e empresas 

participantes, de nenhum valor correspondente a danos a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízos materiais que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação da prova. 

Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os 

participantes. 

Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem portando seus números bem visíveis. 

Não será permitido o auxílio externo aos participantes sob quaisquer hipóteses, a não ser por parte dos 

membros da Organização. 

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 30 minutos após 

a divulgação. 

Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita 

totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu 

estado de saúde e da necessidade de consultar um médico antes da prova, para avaliar suas reais condições 

de participação. 

Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede outorgando a permissão irrevogável à organização e seus 

concessionários, todos os direitos de utilização de sua imagem, voz e semelhança, inclusive direito de arena, 

para finalidades legítimas e promocionais, e em conexão com qualquer meio de comunicação e propaganda, 

assim como, autoriza o possível envio de mensagens informativas via: e-mails, cartas, torpedos SMS, e por 

outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados, renunciando ao recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas 

provas do mesmo evento, e de eventos congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa 

ao evento, sendo conhecedor de seu formato e execução. 

Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivos de força maior, tais como ventos e chuvas fortes, que possam prejudicar o 

deslocamento dos atletas, podendo ocasionar acidentes, com sérios riscos a integridade física dos 

participantes. 

Caso haja necessidade de alguma modificação operacional em algum item deste regulamento que implique 

no andamento de qualquer processo do evento, a organização comunicará aos interessados na página oficial 

da corrida. 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, 

não cabendo recursos a estas decisões. 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE - Adulto  
 
 

Eu,____________________________________________________________________________

__________________________________ no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos 

fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida trail e caminhada com distâncias de 6 e 12 km. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova, e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela minha 

participação na I Corrida Trail Heros Brasil Race (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando assim, 

a ESD – Eventos bem como seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 

participação na I Corrida Trail Heros Brasil Race. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento do I Corrida Trail Heros 

Brasil Race. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de 

visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, 

sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a 

segurança do evento, dos participantes e /ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 

autoridades, das áreas acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou 

qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a 

respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de 

apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem 

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou 

cometa alguma falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, 

vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a, ASD – Eventos, 

organizadores, mídia e patrocinadores. 

9. Assumo a responsabilidade de: - Verificar a forma correta de instalar o chip de cronometragem, na ciência de que 

esta responsabilidade é inteiramente minha. Não responsabilizando a organização, por não leitura do chip por mau 

uso. 

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste termo de responsabilidade, isentando assim quem quer 

que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesta prova. 

Cordeirópolis, ______ de _____________________________ de 2017. 

Assinatura:______________________________________________________ 

Identidade______________________CPF:_____________________________ 

 
 
 
 



TERMO DE RESPONSABILIDADE – Menor de 18 anos 
 
 

Eu,____________________________________________________________________________

__________________________________ Identidade nº _________________, na condição de responsável 

pelo menor _____________________________________________________, AUTORIZO no perfeito uso de minhas 

faculdades e DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida trail e caminhada com distâncias de 6 e 12 km. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova, e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela minha 

participação na I Corrida Trail Heros Brasil Race (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando assim, 

a ESD – Eventos bem como seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 

participação na I Corrida Trail Heros Brasil Race. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento do I Corrida Trail Heros 

Brasil Race. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de 

visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, 

sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a 

segurança do evento, dos participantes e /ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 

autoridades, das áreas acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou 

qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a 

respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de 

apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem 

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou 

cometa alguma falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, 

vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Energia vital Assessoria 

Esportiva, ASD – Eventos, organizadores, mídia e patrocinadores. 

9. Assumo a responsabilidade de: - Verificar a forma correta de instalar o chip de cronometragem, na ciência de que 

esta responsabilidade é inteiramente minha. Não responsabilizando a organização, por não leitura do chip por mau 

uso. 

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste termo de responsabilidade, isentando assim quem quer 

que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesta prova. 

Cordeiropolis, ______ de _____________________________ de 2017. 

Assinatura:______________________________________________________ 

Identidade______________________CPF:_____________________________ 


