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O Evento Mariana Trail Run Galo Veio - MARATONA DO GALO VEIO 

será realizado na Cidade de Mariana Primeira Capital do Estado de Minas 

Gerais / MG em parceria com o Município e com as entidades locais em 

cumprimento das normas e regras da CBAT.  A organização se 

responsabiliza pelas atribuições desse regulamento aos participantes e decide 

sobre os assuntos relacionados ao evento; 

 O Mariana Trail Run é dividido em quatro provas e percursos com 

distâncias diferentes com largada e chegada na parte histórica a 790 metros de 

altitude contornando a parte mais alta 1390 metros de altitude entre as 

montanhas e que acontece uma vez por ano no mês de março, avaliada e 

considerada uma das corridas mais técnicas do estado pelos conjuntos de 

variedades que oferece tanto na prova quanto no Turismo. 

  

REGRA 1 

  

1.1- Considerações iniciais  

  

a) A organização se responsabiliza pelas atribuições deste regulamento aos 

participantes e decide sobre os assuntos relacionados ao evento; 

b) O Mariana Trail Run poderá ser alterado, adiado ou cancelado caso haja 

necessidade por motivo de força maior. 

c) O participante autoriza a organização o direito de publicar sua imagem, 

fotografias, vídeos, gravações, filmes, reproduções e distribuição na mídia em 

geral. 

d) O participante ao preencher a ficha de inscrição assume total 

responsabilidade sobre seu estado de saúde ou estar treinado adequadamente 

isentando a organização de qualquer responsabilidade que venha ocorrer 

REGULAMENTO  
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antes, durante ou após o evento, concorda com esse REGULAMENTO e arca 

com todas despesas necessárias. 

 

REGRA 2  

 

2.1- Provas, Percursos e Sinalização.  

  

a) 7KM / Trajeto ingleses 

    14KM / Trajeto Garimpeiros 

    22kM / Trajeto Mata Cavalos 

    42 KM/ Trajeto Cartuxa D. Viçoso 

b) Todos os percursos são constituídos em: paralelepípedos, trilhos de linhas 

férreas, trilhas, estradas de terra, travessias de córregos, subidas e descidas 

fortes, pedregulhos, areia, matas nativas naturais, grama e muitas outras 

variações. As distâncias de 22 km e 42 km são extremamente técnicos e com 

dificuldades, os trechos mais difíceis NÃO oferecem riscos impossíveis de 

serem superados, são característicos de trilhas e montanhas com variações 

adequadas ao nível técnico devidamente estudados para o evento. 

  

c) A sinalização será feita com fitas de cada percurso com indicações a ser 

informados no congresso técnico. Todas as provas terão o mesmo trecho 

até o Km 4,5  a partir desse ponto serão sinalizadas e distribuídas de acordo 

com a prova correspondente conforme mapa (a confirmar) faixas, placas e 

staffs de acordo com a necessidade de cada local de dúvidas. 

d) Se porventura algum trecho da prova apresentar dúvidas de erros no trajeto 

participante deverá observar se existe SINALIZAÇÃO  que serão em distância 

menores que 150 metros, caso não exista o participante deverá retornar de 

onde tem a sinalização. 

 REGRA 3 
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3.1- CATEGORIAS E PREMIAÇÃO  

  

a) 7KM : 18 a 24 anos, 25 a 31 anos, 32 a 38 anos, 39 a 45 anos, 46 a 52 

anos, 53 a 59 anos, 60 a 66 anos, 67 a 73 anos, 74 anos diante; 

b) 14kM: 18 a 24 anos, 25 a 31 anos, 32 a 38 anos, 39 a 45 anos, 46 a 52 

anos, 53 a 59 anos, 60 a 66 anos, 67 a 73 anos, 74 anos diante; 

c) 22kM: 18 a 24 anos, 25 a 31 anos, 32 a 38 anos, 39 a 45 anos, 46 a 52 

anos, 53 a 59 anos, 60 a 66 anos, 67 anos diante; 

d) 42KM: 18 a 24 anos, 25 a 31 anos, 32 a 38 anos, 39 a 45 anos, 46 a 52 

anos, 53 a 59 anos, 60 a 66 anos, 67 anos diante. 

e) Todos os participantes  que completarem o percurso receberão uma 

medalha. 

f) Serão premiados com troféus especiais os 3 primeiros geral  masculino e 

feminino do 22Km e 42 Km da cidade de Mariana. 

g) Serão premiados com troféus os cinco primeiros geral de cada distância 

masculino e feminino. 

h) Haverá uma premiação especial para quebra de recorde da prova de 22Km 

e 42Km no valor de R$200,00 (Duzentos Reais). 

OBS: Se houver mais de um atleta com tempo menor do recorde, o valor de 

R$200,00 (Duzentos Reais), será dividido entre eles. 

RECORDE FEMININO / 04 horas 53 minutos 52 segundos  

RECORDE MASCULINO / 04 horas 07 minutos 57segundos  

I) Não haverá premiação dupla. 

J) Os 200 primeiros inscritos receberão uma uma camisa diferenciada Edição 

Especial do evento. 
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k) O campeão geral da edição anterior dos 22 e 42km receberão uma carta 

convite isentando a taxa de sua inscrição. 

l) Serão premiados com troféus as Três primeiras equipes de melhor soma de 

pontos. 

m) Será premiado com troféu Especial a equipe com maior número de 

participantes. 

n) Serão premiados com troféus os três primeiros de cada categoria masculino 

e feminino. 

 

 

REGRA 4 

  

 4.1- INSCRIÇÕES 

  

As inscrições e informações relativas ao evento poderão ser realizadas pela  
 
internet através do site www.ticketagora.com.br, ou por e-mail  
 
trailgaloveio@gmail.com ou telefones: (31) 9 9527-2304, (31) 9 8214 – 0847 e 
 
(31) 9 8959-4803. 

a) Assessorias, grupos ou clubes de corridas tem descontos para todos os 

percursos e deverão ser solicitados através do e-mail informado acima. 

 b) As vagas são Limitadas mas a organização poderá ou não aumentar o 

número de inscrições de acordo com a disponibilidade e infraestrutura. 

 c) Os participantes interessados em se inscrever deverão fornecer dados 

pessoais corretos e aceitação do regulamento, condições e pagamentos do 

valor individual ou em grupos conforme letra (a) regra 2. 
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d) O participante é considerado inscrito em sua prova após preencher seu 

cadastro, efetuar ou pagar seu boleto ou forma fornecida oficialmente da 

organização e guardar o comprovante de pagamento. 

  

e) Idosos tem direito a 50% ( Cinquenta por cento ) de desconto no valor da 

inscrição  de acordo com o Artigo 23 da Lei nº 10.741 de 1º/10/2003 (Estatuto 

do Idoso). 

f) Não serão devolvidos em hipótese nenhuma valores após realizada 

inscrição. 

 

REGRA 5  

  

5.1- PRECAUÇÕES / PENALIDADES  

  

a) Haverá para atendimento emergencial aos participantes um serviço de apoio 

ambulatorial para prestar os primeiros atendimentos e eventuais remoções. A 

continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência 

como de qualquer outra necessidade será efetuada na rede pública sob 

responsabilidade desta. 

  

b) A organização não terá responsabilidade sobre as despesas médicas que o 

participante venha a sofrer durante ou após a prova. 

  

c) O participante, ou seu acompanhante responsável, poderá se decidir por 

outro sistema de atendimento médico (remoção da transferência / hospital / 

serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a organização de 

qualquer responsabilidade direta ou indireta sobre as consequências desta 

decisão.  
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d) Será oferecido aos participantes um sistema de informação e resgate para 

segurança e orientação divididos de acordo com a necessidade a critério da 

organização. 

  

e) Será desclassificado o participante que: Sair antes do horário de largada, 

Apresentar atitude antidesportiva, não respeitar fiscais da organização, receber 

ajuda para de alguém para facilitar sua prova com transporte ou qualquer tipo 

veículos, a prova diferente da inscrita, ou enganar o trecho e cortar percurso, 

não respeitar áreas demarcadas 

 

6.1- HIDRATAÇÃO  

  

a) Os postos de hidratação dos percursos serão assim distribuídos: 

7KM / Trajeto dos ingleses (água mineral no km 3.5 e chegada) 

14KM / Trajeto dos garimpeiros (água mineral no km 3.5, 7.0, 10.0 e chegada) 

22KM / Trajeto dos mata cavalos (água mineral no km 3.5, km 7.0) (água + 

fruta no km 12) (água no km 17 e chegada) 

42KM / Trajeto cartuxa D. Viçoso (água mineral no km3.5, km 7.0, km 12.0, km 

21.0) (água, fruta, rapadura, isotônico, paçoca, sal, açúcar no km 21.5, 32.0 e 

35) e chegada. 

  

b) Recomendamos aos participantes que se hidratem adequadamente antes e 

durante a prova com seus próprios recipientes, energéticos, etc., para evitar 

desidratação devido as dificuldades encontradas nos percursos; 

  

c) Os percursos de 22 km e 42 km são extremamente técnicos e com 

dificuldades. Os percursos não oferecem riscos impossíveis de serem 
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superados, são característicos de trilhas e montanhas com variações 

adequadas ao nível técnico devidamente estudados para o evento 

 

 

REGRA 7 

  

7.1- KITS DO PARTICIPANTE / GUARDA VOLUMES  

  

Todo inscrito na sua prova terá direito ao KIT DO PARTICIPANTE composto de 

(uma sacola, uma camisa alusiva, uma medalha de participação, um número 

de uso obrigatório, um chip eletrônico de uso obrigatório – poderá ou não haver 

acréscimo de mais itens). 

  

Na retirada do KIT DO PARTICIPANTE o inscrito deverá efetuar a entrega de  

01 Kg de alimento não perecível (exceto sal e farinha) e apresentar um 

documento válido com foto. Obs.: É obrigatório a entrega de 1 kg de alimento 

ou a contribuição no valor de R$ 10,00 (Dez Reais). O não cumprimento destes 

pré-requisitos o inscrito NÃO RECEBERÁ O KIT. 

  

NÃO será autorizado entrega de kits após horário determinado; 

  

Será oferecido pela organização um serviço de guarda volume para todos 

participantes inscritos; 

  

A organização não se responsabiliza por nenhum material deixado no guarda 

volumes e sugere que não deixem objetos de valores e documentos pessoais, 

cartões de créditos, cheques, etc. 
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REGRA 8  

  

8.1- PROGRAMAÇÃO  

  

Dia 08 /03/2018 (Entrega de kits das 17 ás 22horas) Coreto- jardim 

Dia 09 /03 /2018 (Entrega de kits das 8:00 ás 22:00horas) Coreto – jardim 

Dia 09/03/2018 (Simpósio / Congresso Técnico para todas as distâncias de 19 
ás 20h local a definir, o mesmo será divulgado no site www.ticketagora.com.br 
e nas redes sociais) 
Dia 10 / 03 /2018 (Entrega de kits das 5:00 ás 6:35horas) Coreto – jardim 

Dia 10 /03/2018 (Largada 42km – 07:00 horas) 

Dia 10 /03/2018 (Largada 22km – 08:00 horas) 

Dia 10/03/2018 (Largada 14 km -- 08:45 horas) 

Dia 10/03/2018 (Largada 7km – 08:30 horas) 

Dia 10/03/2018 (Largada corrida Galo Véio Kids - 9:00horas) 

 

REGRA 9 

  

9.1- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Para maiores informações acesse o site www.ticketagora.com.br 

Telefones; (31) 9 9527-2304 (31) 98214-0847, (31) 98959-4803 

E-mail; trailgaloveio@gmail.com 
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Facebook; Trail Run Galo Véio – page 

  

Hospedagens e alimentação em parceria 

MarianaTur-(31) 98907-6348 ou corridasadventure.hospedagem@gmail.com 

Em função de enriquecer ainda mais as corridas dessa natureza e valorizar 

cada vez mais NOSSAS ENTIDADES E OS PARTICIPANTES criamos: 

a) Cunho ambiental (plantação de mudas frutíferas e mudas silvestres no 

trajeto das provas) 

b) Cunho social (Doação de alimentos não perecíveis a uma entidade definida 

pela comissão organizadora) 

c) Cunho Cultural (Reunir as entidades culturais e envolver no evento, 

percursos com os trechos das tradicionais histórias do turismo da Cidade) 

d) Cunho esportivo (Tecnicamente avaliada com profissionais da área, como a 

maratona rica em variedades e tecnicamente aprovada em provas dessa 

natureza no Estado de Minas Gerais) 

PONTOS TURÍSTICOS NOS TRAJETOS DA MARATONA  

Praça Gomes Freire (Jardim):  Cercada por casario do século VXIII; 

Rua Direita:  É Repleta de sobrados elegantes, construídos com o traçado 

digno das melhores residências portuguesas da época e onde se encontra a 

Casa do Barão de Pontal e a antiga residência do poeta Alphonsus de 

Guimaraens, hoje transformada em museu. 

Bairro Santo Antônio:  Primeiro bairro da cidade de Mariana-MG; 

Trilha do Mata Cavalos:  Mineração do Ouro; 

Mina de ouro da Passagem:  Maior Mina de Ouro aberta a visitação do 

mundo. 

Serrinha:  Região do Itacolomi Manancial de Abastecimento 

Cartuxa de Dom Viçoso: Moradia do Bispo 
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Pico da Cartuxa: Mirante Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira de Mariana-MG 

No seio dolente das idas idades  
Em meio ao silêncio , fiquei a sorrir...  
A Deusa de outrora só tinha saudades,  
Chorando o passado , esperando o porvir! 
(Estribilho)  
Entre os coros das litanias  
Que vêm do céu, na asa do luar,  
Vivo de mortas alegrias,  
Sempre a sonhar, sempre a sonhar! 
Quem é que me vem perturbar o meu sono  
De bela princesa no bosque a dormir?  
Que há muito caiu sobre o solo o meu 
trono,  
Que era emperolado de perlas de Ofir! 
De estrelas o céu sobre mim recama;  
Há luz no zênite e clarões no nadir...  
O campo auriverde da nossa auriflama,  
É todo esperança: esperei o porvir! 
Agora bem sinto, no peito, áureos brilhos;  
De novo me voltam as perlas de Ofir...  
Aos doces afagos da voz dos meus filhos,  
Mais belas que outrora, eu irei ressurgir! 

Hino de Mariana-MG 

C o m p o s i ç ã o :  

P o e t a  

 A l p h o n s u s   

D e  G u i m a r a e n s  


