
 
REGULAMENTO  

 

O Desafio Pedras e Trilhas - Cidade Atibaia será realizado no dia 11 de março de 2018, na 

Pousada Pedra Grande - Atibaia, Estrada da Pedra Grande, km 5,5 - tel (11) 4411-0999, por 

pessoas de ambos os sexos devidamente inscritos, doravante denominados atletas, com 

qualquer condição climática. Deste evento faz parte: 

 

A corrida na distância de 6 km em trilhas e pedras, com subidas e descidas. 

A corrida na distância de 16 km em trilhas e pedras, com subidas e descidas. 

O início do evento está previsto para às 9 hs e o término às 13 hs do dia 11 de março de 2018. 

Haverá limitação no número de inscritos não podendo ultrapassar o máximo de 300atletas. 

O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade: os organizadores, os realizadores e patrocinadores, em seu nome e 

de seus sucessores. 

Ao se inscrever no evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, 

patrocinadores e realizadores, para a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço 

eletrônico, físico (ou qualquer outro fornecido) informativos a respeito das próximas etapas. 

REGRAS ESPECÍFICAS DO DESAFIO PEDRAS E TRILHAS -Pedra Grande Atibaia 

A idade mínima para participação é de 18 anos. 

A prova terá duração máxima de 4 horas. 

O atleta que não estiver portando número em qualquer ponto do percurso poderá ser 

convidado a retirar-se da prova. 

Haverá hidratação a base de água, isotônicos, alimentação composta de grãos, frutas e pães. 



Haverá equipe especializada de fisioterapia esportiva para atendimento aos atletas durante a 

prova e após o término da mesma. 

Haverá Médico do esporte durante todo o evento. 

Haverá um almoço de confraternização junto com a cerimônia de premiação composto de 

massas, frango e saladas, sendo as bebidas pagas separadamente por atleta. 

O valor do almoço para acompanhantes é de R$ 40,00 por pessoa. Bebidas pagas 

separadamente. 

A entrega do kit será a partir das 8:00 hs na Pousada Pedra Grande estrada da Pedra 

Grande,km 5,5 Atibaia, www.pousadapedragrandeatibaia.com.br. 

 

Para retirar o Kit o atleta deverá apresentar comprovante de inscrição (boleto, bancário ou 

depósito). 

INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS 

O valor da Inscrição até dia 10 de janeiro 2018 é de R$ 170,00 

O valor da Inscrição entre 11 de janeiro  a 05  de março 2018 é de R$ 180,00 

O valor da inscrição para atletas acima de 60 anos é 50% menor que o valor principal 

respeitando as datas acima dos lotes. 

FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

As Inscrições serão feitas diretamente pelos sites www.ticketagora.com.br  e www.ativo.com  

 

 

 

 

Não será aceito comprovante de depósito em caixa expresso 

Para efetuar sua inscrição o atleta deverá entrar em um dos sites acima, preencher a ficha de 

inscrição e efetuar o pagamento. 

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

Todo atleta que completar a prova receberá uma medalha de participação. 

Haverá cerimônia de premiação no pódio e entrega de troféus para as categorias individual 

geral,masc e fem e categorias por faixa etária. 

Todo atleta com colocação entre o 1 e 5 lugar no geral masculino e feminino receberão além 

da medalha um troféu especial e um brinde a ser definido. 

Todo atleta com colocação entre o 1 e o 3 lugar na faixa etária conforme tabela abaixo nas 

categorias individual masculino e feminino receberão além da medalha um troféu especial. 

CATEGORIAS: 

Masculino 

De 18 a 29 anos 

De 30 a 34 anos 

De 35 a 39 anos 

De 40 a 44 anos 

De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 anos 

De 55 a 59 anos 

De 60 anos acima 

Feminino 

http://www.pousadapedragrandeatibaia.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/
http://www.ativo.com/


De 18 a 29 anos 

De 30 a 34 anos 

De 35 a 39 anos 

De 40 a 44 anos 

De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 anos 

De 54 a 59 anos 

De 60 anos acima 

A organização poderá a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação especial. 

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com o diretor da prova Carlos Dias. 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora e /ou 

pelos organizadores de forma soberana,não cabendo recurso a estas decisões. 

Sem Mais 

 

 

CONTATOS:  
 

Diretor da prova Carlos Dias (11) 7439 4151 email 
carlosdias12@hotmail.com  
 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

Será doado ao Hospital Graacc e à associação flhos do céu 10% de 

cada inscrição efetuada para o desafio.  

 

 História do atleta Carlos Dias site: www.carlosdiasultra.com.br  

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

A organização poderá ao seu critério, incluir algum tipo de 
premiação ou participação especial. 
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com o diretor 
técnico Carlos Dias pelo telefone (11) 97439 4151. 
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas 
pela comissão organizadora e/ou pelos organizadores de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 

http://www.carlosdiasultra.com.br/

