
 

 

 

PRO TRAIL RUNNING é um esporte em que equipe e indivíduo participam de uma corrida 

e competição, com percurso ao ar livre sobre o terreno natural. Com percurso que é de 8 

quilômetros de comprimento, pode incluir superfícies de grama e terra, passar por bosques e 

campo aberto, e incluem colinas, terreno plano e, por vezes, estrada de cascalho. É um esporte 

individual e um esporte de equipe; corredores são julgados em tempos individuais e equipes por 

um método de classificação e pontuação. Homens e mulheres a cima de 18 anos podem competir 

na PRO TRAIL RUNNING, uma corrida que pode incluir condições meteorológicas de chuva, 

granizo, e uma vasta gama de temperaturas. 

PRO TRAIL RUNNING é uma das disciplinas no âmbito do desporto guarda-chuva 

de atletismo, é uma versão terreno natural de longa distância, com trilha e estrada, onde o atleta 

explora o espaço correndo. 

As marcações podem incluir fita ou faixa em ambos os lados do curso, giz ou tinta sobre o 

chão, ou cones. Algumas partes do percurso são demarcadas com bandeiras para virar à 

esquerda, bandeiras para voltas à direita e bandeiras que pode significar continue em frente ou 

ficar dentro do percurso. O percurso também inclui comumente marcações de distância, 

geralmente em cada quilômetro e de metro em metro.  

Regulamento6 

A corrida PRO TRAIL RUNNING promoverá uma competição que será realizada nas 

seguintes datas: 

 

-  _17_/_03_/__2018__ (Sábado)  

-  _29_/_04_/__2018__ (Domingo) 

-  _27_/_05_/__2018__ (Domingo) 

-  _01_/_07_/__2018__ (Domingo) 

-  _26_/_08_/__2018__ (Domingo) 

-  _30_/_09_/__2018__ (Domingo) 

 

EVENTO FINAL: 22/11/2018 

Local das provas: ESTANCIA AGUAS DA SERRA – São Luiz do Purunã – PR – Brasil 

End. ESTRADA DA FAXINA – S/N – ZONA RURAL – SÃO LUIZ DO PURUNÃ – PR 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sport
http://en.wikipedia.org/wiki/Grass
http://en.wikipedia.org/wiki/Woodland
http://en.wikipedia.org/wiki/Team_sport
http://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_(sport)
http://en.wikipedia.org/wiki/Long-distance_running
http://en.wikipedia.org/wiki/Long-distance_running


https://www.google.com.br/maps/place/Est%C3%A2ncia+%C3%81guas+da+Serra/@-

25.4349096,-

49.6671908,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dd3fbb5d361aa5:0x997edf7c6e218758!8m2!3d-

25.4349096!4d-49.6650021 

 

 

CATEGORIA 

 

A corrida PRO TRAIL RUNNING é desenvolvida na organização da prova, para 

proporcionar aos atletas uma variedade extensa de diversão ao longo do dia e também do 

conteúdo da marca no calendário. Incluindo eventos de promoção e também uma competição 

direta esportiva. As quais são parte da estrutura da marca.  

Está estrutura será confirmada para um evento agendado ao longo da apresentação, que é 

dividida na seguinte lista de categoria, formando um padrão de participação, que organiza a 

competição para atletas que desejam se apresentar. 

 

AZUCK: Participação MASCULINO, inscrito nesta categoria é avaliado por seu resultado 

com um tempo cronometrado que promove um posicionamento no ranking da categoria. Onde a 

variação de posição é entre 1° e 50° colocado. Atribuindo uma somatória de numeração 

(Representada em: BUTS) que será organizada na tabela de resultados. Está categoria é para 

atletas que desejam participar em equipe, promovendo uma maior chance de soma de resultados 

para conquista de premiações aos participantes. Ao longo do calendário e prova, os inscritos são 

avaliados por seus resultados, apresentado ao final da competição, um responsável para receber 

a premiação da competição. 

ARENID: Participação FEMININA; inscritos nesta categoria são avaliados por seu 

resultado com um tempo cronometrado que promove um posicionamento no ranking da categoria. 

Onde a variação de posição é entre 1° e 50° colocado. Atribuindo uma somatória de numeração 

(Representada em: BUTS) que será organizada na tabela de resultados. Está categoria é para 

atletas que desejam participar em equipe, promovendo uma maior chance de soma de resultados 

para conquista de premiações aos participantes. Ao longo do calendário e prova, os inscritos são 

avaliados por seus resultados, apresentado ao final da competição, um responsável para receber 

a premiação da competição. 

TRATIR: Participação MASCULINO; inscritos nesta categoria são avaliados por seu 

resultado com um tempo cronometrado que promove um posicionamento no ranking da categoria. 

Onde a variação de posição é entre 1° e 30° colocado, com condecoração social individual. Com 

um melhor tempo cronometrado para cada posição. Está premiação é por atleta representante da 



equipe, através de medalha e também atribui somatória na tabela de ranking para a competição 

das EQUIPES 

TARET: Participação FEMININA; inscritos nesta categoria são avaliados por seu 

resultado com um tempo cronometrado que promove um posicionamento no ranking da categoria. 

Onde a variação de posição é entre 1° e 30° colocado, com condecoração social individual. Com 

um melhor tempo cronometrado para cada posição. Está premiação é por atleta representante da 

equipe, através de medalha e também atribui somatória na tabela de ranking para a competição 

das EQUIPES. 

Tabela cronometragem 

 

 Atleta corre a prova e adiciona em nossa tabela a pontuação do seu tempo 

cronometrado. A partir da posição no ranking, um atleta atribui a seu perfil um número de 

somatória, adicionando a tabela do ranking uma quantidade de valores que ao final da 

competição provará a posição do atleta. 

Pontuação 



 

Cada categoria apresenta uma classificação, permitindo ao atleta desempenhar em todas 

as etapas seu melhor rendimento, somando um valor de ponto que classificam o mesmo em um 

ranking de ponto. Representando sua posição na competição. 

Classificação 

 

A classificação é demarcada por BUTS, símbolo que representa os pontos do atleta na 

competição. Quanto maior for o número de Buts que um atleta somar ao longo da competição, 

melhor será sua classificação no ranking da competição da marca. 

BUTS: Símbolo de ponto que um atleta soma na classificação da competição. Pode-se 

somar pontos da posição 1 à 100. 

 

PREMIAÇÃO 



 

 

 

Inscrito para a competição PRO TRAIL RUNNING, atleta seleciona uma categoria de 

participação, que são divisões as quais, indivíduos competiram por seleção. Incluindo atletas de 

diversos estados e lugares do país, inclusive participantes de outros países.  

 

Incluindo: TROFEU + CERIMONIA (condecoração social) 

 Está premiação também inclui somatórias, que são somadas a tabela da competição. 

Tratir 

Categoria masculino individual 

 Atleta: ________________ - 1° Colocado 

 Atleta: ________________ - 30° Colocado 

Segue um ranking 

Taret 

Categoria feminino individual 

 Atleta: ________________ - 1° Colocado 

 Atleta: ________________ - 30° Colocado 

Segue um ranking 

Incluindo: Medalha + CERIMONIA (condecoração social) 

 Está premiação também inclui somatórias extras, que são somadas a tabela da competição 

por equipes.  

 Atleta que participação do pódio na categoria individual, garante apenas uma somatória 

para tabela de equipes que representa: 1,00 Buts. 

Azuck 

Categoria masculino 

 Atleta: ________________ - 1° Colocado 

 Atleta: ________________ - 50° Colocado 

Segue um ranking 



Arenid 

Categoria feminino 

 Atleta: ________________ - 1° Colocado 

 Atleta: ________________ - 50° Colocado 

Segue um ranking 

 

 

Competição por equipe 

 

 Está opção de participação é uma tabela de somatória ao longo do calendário 

desenvolvido pela organização da prova. A classificação da somatória é representada por BUTS 

(números de resultados gerados por alcance de performance do atleta). 

 

Ao longo do calendário, que que inclui 6 provas no ano. Atletas somam os BUTS no ranking de 

tabela da competição com a descrição de nome da equipe. Na inscrição, será disponível um 

campo, informando qual é sua equipe para preenchimento. 

 A partir desta somatória, será realizada a premiação e condecoração de atletas e equipes 

por participação na competição PRO TRAIL RUNNING. 

 

Categoria Equipes: 

 Categoria de equipes, onde a somatória de atleta inscritos na categoria atribui medalha 

para os participantes e troféu para as equipes. Os participantes receberam uma medalha de 

participação por ter representado sua equipe. Agregando na categoria a somatória de BUTS, que 

cria um ranking de equipes. 

Premiação para as equipes: Terá a condecoração social das equipes que são dos atletas 

inscritos, independente do atleta fazer parte da equipe com um integrante ou mais. Serão 

premiadas as equipes com troféus em ambas as categorias. Totalizando as equipes femininos e 

masculino que participam da prova. 

 



 

 

 

ENTRADA 

 

 

 Participantes inscritos tem sua entrada garantida no local da prova, que pode incluir em 

algumas edições, área total privada, sem uso de ambientes públicos da cidade. Ao se inscrever, 

seu comprovante de pagamento proporcionará um kit atleta, que pode incluir crachá e pulseiras 

de acesso. 

 Para convidados, algumas edições podem incluir taxa de entrada, valores mínimos de 

preservação dos locais e organização. Com acessos a arquibancadas e áreas de lazer. 

 Estacionamento de carros e veículos para chegada, são próprio dos locais e também 

podem incluir taxas. 

 

 Taxa de entradas convidado:______EM ABERTO_______________________________ 

 Taxa de estacionamento:_________EM ABERTO_______________________________ 

  

 

MAPA 

 

Chegar ao local da prova, os participantes inscritos e convidados, podem seguir mapas 

apresentado e também buscar através das ferramentas da internet a localização e caminho exato 

para se deslocar. Incluindo amigos e familiares para prestigiarem e também aproveitarem toda a 

estrutura e dia da prova. 

 

 

Distancia 

  

- 8 K 

Este percurso elaborado pela organização da marca, tem uma distância total para correr de 

08 quilômetros. 



A marcação do percurso pode ser apresentada de diversas formas, entre placas, faixas, 

formato do trajeto, cordas, call no chão e sinalizadores. Fazendo parte da estrutura do percurso, 

que, não inclui obstáculos construídos, apenas a estrutura natural do terreno. 

Na parte da pista, os atletas, encontram tapetes de fiscalização para a cronometragem e 

também posto de abastecimento da agua. Algumas provas podem incluir horário de largada 

alternados conforme a disponibilidade de espaço do percurso. 

 

 

       Imagem ilustrativa da edição PRO TRAIL RUNNING 

 

INSCRIÇÃO 

 

Lote 1: R$ 12,90,00 (doze reais e noventa centavos) mais taxa. 

Preço de participação inicial disponível com lote limitado em 300 unidades de inscritos. 

Lote 2: R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) maistaxa. 

Preço de participação inicial disponível com lote limitado em 600 unidades de inscritos. 

Lote 3: R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) mais taxa. 

Preço de participação inicial disponível com lote limitado em 600 unidades de inscritos. 

2. A programação completa e mais informações são disponíveis no site 

www.protrailrunning.com.br e também na assessoria de inscriçãoTICKETAGORA. 

 

4. Cronograma do evento: 

Abertura do espaço - ___07:00______ Horas 

Entrega dos kits - ____07:10______Horas 

Início da cerimônia de abertura - ____07:45______Horas 

Cerimonia de largada - ____08:00______Horas 

Início da prova - ____08:00______Horas 

http://www.protrailrunning.com.br/


Encerramento da prova - ____18:00______Horas 

 

O atleta tem este horário de largada e chegada para participar da prova. São 

realizada baterias a cada 30 minutos de largada, onde os atletas se reúnem para marcar 

seu tempo cronometrado da competição. 

Serão realizadas 6 etapas de provas em cronometragem, onde ao final da 6 etapas, 

será realizado um grande evento de cerimônia e premiação aos atletas individuais e 

equipes. 

 

5. A idade mínima para a participação na prova é de 18 anos completos até a 

data_01__/_01___/_2018____ 

 

6. A estrutura para os PARTICIPANTES será montada nas proximidades do local de 

largada/chegada. Contará com local para informações, ambulância, espaço para tendas de 

assessorias e patrocinadores. 

 

7. Não haverá reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES no evento, independente de 

qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais, ou prejuízo que porventura os 

PARTICIPANTES venham a sofrer durante a participação no evento. 

 

8. É recomendada aos PARTICIPANTES rigorosa avaliação médica, sendo necessária a entrega 

desta avaliação na retirada do KIT Atleta. 

 

9. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância na chegada. Atendimento 

médico de emergência será efetuado pela empresa contratada. 

 

10. No ato da inscrição, ao concordar com um regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line ou na ficha de inscrição, PARTICIPANTE aceitará todos os termos do 

regulamento e assumirá total responsabilidade por sua participação no evento. 

11. A inscrição para a competição PRO TRAIL RUNNING é pessoal e intransferível, não se 

admitindo, em hipótese alguma, empréstimo, transferência ou cessão. Desrespeito a essa regra 

será considerado fraude e, consequentemente, falta grave, razão pela qual a organizadora ficará 

desobrigada em relação a qualquer compromisso assumido, bem como excluída sua 

responsabilidade perante o infrator e cancelando a participação do mesmo. 

 



12. A central das informações da prova atenderá de segunda-feira á sexta-feira, das 09h às 18h, 

por meio do e-mail protrailrunningoficial@gmail.com e pelo telefone (41) 9 9148-3898, que 

representa um contato comercial da marca, em horário aberto, através da ferramenta 

WHATSAPP, para dúvidas, perguntas e informações. 

 

13. As inscrições podem ser realizadas pela internet através da seguinte opção: site ticketagora 

www.ticketagora.com.br 

 15. A organização poderá, a qualquer momento, suspender e prorrogar prazos, ainda, 

elevar os valores e aumentar, limitar de inscrições, em função de necessidades de acordo com as 

questões ligadas a estrutura geral do evento. 

 

16. O VALOR DA INSCRIÇÃO NÃO SERÁ DEVOLVIDO EM HIPOTESE ALGUMA. 

 

17. Os PARTICIPANTES deverão apresentar na retirada do kit, boleto com comprovante de pago 

e documento da identificação original do comprador com foto. 

 

18. Ao participante deste evento inscrito, cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de 

transmissão e divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

 

19. A organização da prova não se responsabilizará por prejuízos e danos causados pelo 

PARTICIPANTE a terceiros e outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

 

20. Ao se inscrever na prova, um PARTICIPANTE disponibilizará seus dados e autorizará aos 

organizadores, para que, a qualquer tempo, enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou 

físico e nos informativos disponíveis, conteúdo e qualquer outro tipo de correspondência. 

 

RETIRADA DO KIT: 

  

 Adquirir uma participação junto ao evento PRO TRAIL RUNNING, a pessoa inscrita tem 

por cumprimento da estrutura da prova, seguir algumas atividades regulamentadas para 

organização completa da sua participação.  

 Está situação inclui a RETIRADA DO KIT Atleta, que inclui alguns produtos da compra da 

participação para completar a estrutura do atleta inscrito. Sugerido e selecionado um produto que 

complemente a inscrição, atletas se preparam para a data da prova e comparecem antes nos 

mailto:protrailrunningoficial@gmail.com


locais disponíveis para retirar seu kit, que pode incluir diversos itens, como mapa, adesivos, 

material gráfico, promoção e sorteios. 

 

DATA PARA RETIRADA: __QUINTA FEIRA E SEXTA FEIRA ANTES DA PROVA__ 

LOCAL: _____________DIK MAR__- SÃO JOSÉ DOS PINHAIS____________ 

LOCALIZAÇÃO: ______SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ - CENTRO___ 

HORARIOS: ______INICIO 08:00 HRS / TERMINO 18:00 HRS_____________ 

SETOR: ________________________________EM ABERTO______________ 

RESPONSAVEL: _____________________PRO TRAIL RUNNING__________ 

ENDEREÇO: _______ RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 377_____ 

TELEFONE: ________3283-6087 _____________________________________ 

 

2. O PARTICIPANTE que não retirar o seu kit na data e horário estipulado no site ficará impedido 

de participar da prova. 

 

3. Não serão entregues kits de corrida após o horário determinado no regulamento, assim 

isentando-se a organização da obrigação de entrega do kit de participação não retirado. 

    

4. O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do Comprovante 

de Pagamento e documento de identificação com foto. 

 

5. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit, cujo conteúdo deverá ser 

conferido no ato da sua retirada. 

 

6. Em hipótese alguma um PARTICIPANTE inscrito poderá trocar nome da inscrição, bem como 

entregar seu número para participação de outra pessoa na prova. 

 

7. Haverá posto de hidratação no percurso, a agua será disponibilizada antes da prova em alguns 

eventos e para que os atletas carreguem sua hidratação em um recipiente adequado, alguns 

abastecimentos são controlados no percurso, evitando sujeiras no espaço das trilhas. 

 

8. NÃO SERÁ PERMITIDO TRANSFERENCIA DE INSCRIÇÕES. 

 

9. Conforme o atleta corte caminho, o mesmo será desclassificado. 

 

10. Existem alguns pontos de fiscalização no percurso, onde os atletas recebem uma marcação 

para que ao final da prova, o mesmo seja conferido, confirmando todo o percurso corrido e 



também com barreiras de cronometragem, que confirma a passagem do atleta ao longo do 

percurso. 

 

EVENTO 

 

1. Ao participar deste evento, PARTICIPANTE autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme 

ou outra gravação contendo imagens de sua participação no evento, para finalidades em mídia, 

publicidade e propaganda da organização da competição e marca PRO TRAIL RUNNING. 

 

2. Reserva-se direito de rejeitar qualquer inscrição para o evento. 

 

3. Nenhuma identificação dos patrocinadores de PARTICIPANTES individuais ou equipes podem 

aparecer em propaganda dentro da área da estrutura da prova. A organização terá o direito de 

intervir e solicitar a retirada de qualquer meio de divulgação de marcas e empresas não 

autorizadas. Está disponibilidade fica liberada nas caracterizações dos atletas e estrutura de 

base, como tendas, barracas, motor home e cabanas. 

 

4. PARTICIPANTES devem cumprir todo trajeto estabelecido pela organização. Descumprimento 

deste item poderá gerar desclassificação por parte da organização do evento. 

 

5. A prova terá duração máxima de 05h00min (cinco horas e zero minutos) para a prova de 8 km, 

após o horário de largada, sendo que PARTICIPANTES que não estiver dentro do tempo limite 

para término da mesma, em qualquer ponto do percurso, será convidado a se retirar da prova. 

 

6. As assessorias esportivas que desejarem montar sua estrutura de apoio do dia do evento, 

devem solicitar autorização por meio do e-mail protrailrunningoficial@gmail.com e aguardar mais 

informações sobre local, data e horário para montagem das tendas. Sendo limitada algumas 

áreas para apresentação da estrutura. Locais como estacionamento e locais fora do espaço da 

organização da prova, são livres de estruturas, são sendo responsabilidade da organização da 

prova, qualquer invasão e desrespeito aos locais. 

  

CONDECORAÇÃO SOCIAL 

mailto:protrailrunningoficial@gmail.com


 

 A marca e competição existe, para conhecer, reunir e apresentar resultados dos mais 

diversos atletas, pessoas e equipes existente no mundo. É uma proposta de diversão e tem como 

principal estrutura a competição original. 

 Atleta e equipe que participação, não está apenas participando de um dia diferente, a 

competição existe para qualificar e buscar profissionais. Ex.: A equipe 1234, que tem como 

capitão AAAA, obteve os seguintes resultado em cada etapa (A1; A2; A3; A4). Apresentado à 

nossa estrutura, sua organização. 

 Após saber desta função, vamos para a sequência de apresentação: 

Este evento de condecoração social acontecerá em uma casa de show de Curitiba, 

para reunião e entrega da condecoração social aos atletas que participaram da competição 

PRO TRAIL RUNNING. 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

2. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor geral da prova até 30 

minutos após a divulgação do resultado, caso contrário, serão considerados inválidos. 

3. A prova poderá ser cancelada por motivos de força maior, que ponham em risco a 

integridade física dos PARTICIPANTES. 

4. Os resultados da prova serão publicados no facebook ou e-mail. 

5. A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 

6. O Grupo idealizador e realizador da prova é a PRO TRAIL RUNNING. 

6.1 - Dúvidas ou informações deverão ser esclarecidas com a organização técnica, mediante 

contato pelo e-mail: protrailrunning@gmail.com 



7. A organização se reserva o direito de modificar o presente regulamento caso julgar 

necessário. Toda modificação será avisada no site e enviada por e-mail para os participantes 

inscritos. 

 A estrutura da prova, disponibilizará na estrutura do evento, um local para observação e 

organização dos convidados que estiverem acompanhando atletas em prova. Uma 

disponibilidade de organização e melhor resultado ao que praticam e participam da prova, com 

opção de visualização geral nos horários de largada, chegada e premiação. 

 

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

 

 

 Edições ao longo do calendario contam com diversas participações de empresas para 

estruturar um espaço da praça de alimentação. Com foodtrack, trailler e pontos de bebidas aos 

atletas e convidados participantes. Algumas edições contam com shows de bandas e podem 

extender um horario de prova fechado, para que após a competição, as pessoas possam 

conhecer as localidades do lugar e se divertir ao longo do dia, com atrações e por exemplo um 

lindo por do sol. 

 

BANHEIROS 

 

 A estrutura da prova contará com alguns banheiros químicos para uso pessoal dos atletas. 

Não existirá estrutura de chuveiro nos locais de prova desta parte, apenas opção para trocas, que 

também podem ser utilizadas nos locais de provas, as lagoas, lagos e rios para limpeza de barro, 



lama e vegetação. Equipamentos como toalhas e roupas extras não incluem responsabilidade da 

prova e parcela de inscrição. 

 


