
                                

 
 

 

                                     REGULAMENTO 

 
A Corrida Galheta Trail, será realizada na praia de Bombas  Bombinhas S.C.  

O inicio da corrida está previsto para as 08h: 00min do dia 10 de Setembro de 2017, com 

largada e chegada no Bombinhas Summer Beach Hotel- Rua  Albatroz  nº 270 bairro 

Bombas cidade Bombinhas S.C. 

 

A corrida Galheta Trail, acontecerá  com qualquer condições climáticas.                                               

A prova será disputada nas distancias de 08 km e 5 km na categoria individual Masculino e 

na categoria individual Feminina.   

PROMOÇÃO:  ecosporte eventos esportivos. 

 
PERCURSO DA PROVA: 

O Percurso da prova é em terreno variado ( Praia, trilhas estradas e costões ), é importante 

que o atleta faça o percurso com atenção as sinalizações e com muito cuidado 

principalmente nas trilhas que tem muitos obstáculos.  

 

 

 

   



MAPA DO PERCURSO 

08 KM 

 

 
  
Percurso - 05 km: 

 

 
      

 

 

INSCRIÇÕES: 

Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 

com o regulamento da prova. 

As  inscrições somente serão realizadas pela internet,  não havendo outros postos de 

inscrição.                                                                                                                                               

As inscrições estarão disponíveis pela internet até às 23h: 00min do dia 01/09/2017.          

As inscrições poderão ser realizadas através de formulários próprios disponível no Site   



 

8 KM 

1° Lote R$ 100,00 (cem reais) até  01/08/2017 

2° Lote R$ 130,00 (cento e trinta reais )  até 01/09/2017 

 

5 KM 

1° Lote R$ 80,00 (oitenta  reais) até 01/08/2017 

2° Lote R$ 100,00 (cem reais ) até  01/09/2017 

 

IDOSO: 

O atleta com idade acima de 60 anos deverá realizar o pagamento através do site com 

desconto de 50% comprovando a idade através de documento de identidade.  

 

Kit de Participação: 

Contem no kit de participação, número de peito de uso obrigatório, pregadeira, camisas 

alusivas ao evento e chip de cronometragem. 

Os kits serão retirados pelos atletas ou responsável munidos de documentos de identidade. 

Não haverá entrega de kits no dia da prova. 

No ato da inscrição o atleta escolherá o tamanho de sua camisa, caso não escolha, o 

tamanho, receberá de acordo com a disponibilidade.     

 

Retirada do kit: 

Dia 09/09/2017 

Local: Bombinhas Summer Beach Hotel & spa 

Endereço: Rua Albatroz  nº 270 bairro Bombas cidade  Bombinhas sc 

Horário: das 15 as 18:00hs 

 

PREMIAÇÃO: 

 

A cerimonia de premiação será logo após a chegada do ultimo atleta.  

 

Premiação  08 km 

 Troféu para os 5 primeiros colocados na categoria geral (masc/fem). 

 Troféu para os 3 primeiros colocados na  categorias por faixa etária (Masc/Fem). 

  Os atletas premiados com troféus na classificação geral estarão excluídos da classificação          

por faixa etária.                                                                                                                         

A idade considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixa 

etária, é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova. 

 

Categoria 08 km 

Masculino                                                                   

Faixa 1:  15 a 19 anos                                                Faixa 7: 45 a 49 anos 

Faixa 2: 20 a 24 anos                                                 Faixa 8: 50 a 54 anos 

Faixa 3: 25 a 29 anos                                                 Faixa 9: 55 a 59 anos  

Faixa 4: 30 a 34 anos                                                 Faixa 10: 60 a 64 anos 

Faixa 5: 35 a 39 anos                                                 Faixa 11: 65 a 69 anos   

Faixa 6: 40 a 49 anos                                                 Faixa 12: 70 anos acima          



Categoria 08 km Feminina 

 

 Faixa 13: 15 a 19 anos 

Faixa 14: 20 a 29 anos 

Faixa 15: 30 a 39 anos  

Faixa 16: 40 a 49 anos 

Faixa 17: 50 a 59 anos          

Faixa 18: 60 anos acima 

 

PREMIAÇÃO 05 km: 

Troféu somente para os 5 primeiros colocados na categoria geral Masculino e Feminino.  

Medalhas de participação para todos que completarem o percurso. 

Não haverá premiação por faixa etária. 

Não haverá premiação em dinheiro.  

A entrega da premiação aos vencedores será após a chegada do ultimo atleta. 

   

ATENÇÃO:  
Em caso de desistência o atleta não terá direito a devolução do pagamento realizado. 

Caso o atleta não compareça para retirada do seu kit, poderá autorizar um representante 

munido de documento. 

O não comparecimento do atleta ou do seu representante o mesmo perderá o direito ao seu 

kit. 

Após o pagamento de inscrições realizadas, o atleta não terá direito de 

mudanças de categoria.  

Ex: Se o Atleta estiver inscrito na corrida de 08 km, e queira trocar para corrida 

de 5 km ou vice versa o mesmo pagará uma multa no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). 
 

DA SINALIZAÇÃO DO TRAJETO: 

O trajeto será sinalizado com placas de identificação, com staffs e fita de marcação. 

 

HIDRATAÇÃO: 

Na prova de 08 km haverá 03 postos de hidratação no percurso e na trilha após o costão 

haverá uma bica d’água. 

Na prova de 05 km haverá 01 posto de hidratação no percurso e na trilha após o costão 

haverá uma bica d’água.       

 

DOS PRIMEIROS SOCORROS E APOIO MÉDICO: 

A organização em caso de necessidades fará uso dos serviços de plantão do 

Hospital mais próximo, com ambulância no local de largada e chegada. 

 

CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO: 

A classificação será por ordem de chegada e por categorias. 

Os atletas poderão ser desclassificados quando: cortarem caminho. 

Utilizarem identificação e numeração de outro atleta. 

Utilizar-se de deslealdade contra adversários e extraviarem sua identificação. 

O atleta que chegar sem o chip de identificação será desclassificado. 



O atleta que não completar o percurso dentro do prazo previsto de  02: 00 será 

desclassificado. 

Serão desclassificados todos os atletas que não observarem a informações descritas neste 

regulamento. 

RESPONSABILIDADE DO ATLETA: Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume 

automaticamente o conhecimento de todos os termos deste regulamento, ficando de acordo 

com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-

se a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição 

imputada pelos organizadores do evento.                                                                                

O atleta assume que é conhecedor do seu estado de saúde e capacidade atlética e está apto a 

participar da corrida.                                                                                                                

A  comissão organizadora poderá, a seu  critério, alterar este regulamento, total ou 

parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial do evento.                                       

A inscrição na Corrida Galheta Trail é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 

pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número 

de peito para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento, formalmente e por 

escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que venha a sofrer, isentando o 

atendimento qualquer responsabilidade da comissão organizadora da prova, seus 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.    

 

HOSPEDAGEM: 

O Bombinhas Summer Beach Hotel e spa, patrocinador oficial do Galheta Trail , está 

com uma grande promoção para os Atletas  que irão participar  da corrida. 

Entre lá no site do hotel e confira,  www.bombinhassummerbeach.com.br 

Pousada Recanto das corujas, Parceira da Galheta Trail  

WWW.recantodascorujas.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

http://www.bombinhassummerbeach.com.br/
http://www.recantodascorujas.com.br/

