
REGULAMENTO OFICIAL 
MILHAS TRAIL RUN 2018 

 
 

1. Organização 
• 1.1 KRPacheco Gestão Ambiental, Turismo e Eventos Ltda.  
• 1.2 Diretor de Prova: Kleber Ricardo Pacheco.  
 
2. Definição  
• 2.1 Consiste em uma modalidade esportiva similar às corridas de rua, porém realizadas em ambiente sem 
pavimentação, com distâncias aproximadas de 2,5 milhas, 5 milhas e 10 milhas e disputadas 
individualmente. O percurso é composto por estradas, trilhas, morros e carreiros, com constante alterações 
de altimetria. O percurso é todo sinalizado, onde os atletas devem passar por postos de controle (PC's), 
comprovando sua passagem pelo local estipulado pela organização. Vence a competição quem percorrer o 
percurso estipulado pela organização no menor tempo, levando em consideração possíveis penalidades.  
 
3. Termo de Isenção de Responsabilidades  
• 3.1 Os participantes da MILHAS TRAIL RUN 2018 declaram-se inscritos por livre e espontânea vontade e 
estarem com seguro de vida e de saúde atualizado, isentando os organizadores, patrocinadores, 
apoiadores e local sede deste evento de qualquer responsabilidade por eventuais danos físicos ou morais, 
que porventura venham a sofrer antes, durante ou depois das atividades.  
• 3.2 Os participantes declaram-se cientes e de acordo com as cláusulas deste regulamento, e concedem 
suas imagens para uso exclusivo da KRPacheco Gestão Ambiental, Turismo e Eventos Ltda. ou para quem 
esta disponibilizar, para fins de promoção, pesquisa e comunicação do evento.  
• 3.3 Para retirada do Kit Atleta, será necessário entregar o Termo de Isenção de Responsabilidade 
preenchido e assinado. O atleta que não entregar o Termo não retira seu Kit Atleta e fica impossibilitado 
de participar do evento. 
 
4. Participantes  
• 4.1 A idade mínima é de 16 anos completos no dia da prova.  
• 4.2 Atletas com menos de 18 anos deverão trazer documento de autorização para a participação, assinada 
pelo responsável, com reconhecimento de assinatura em cartório.  
• 4.3 Não é permitida a utilização de animais. 
• 4.4 A Organização poderá encerrar a inscrição antes do prazo ou limitar o número de participantes, 
visando a qualidade do evento. 
 
5. Inscrições - Cancelamentos/Transferências e/ou Alterações  
• 5.1 Em caso de não comparecimento, a Organização não restituirá o valor pago pela inscrição e não fará 
nenhum tipo de transferência. 
• 5.2 Em caso de desistência antecipada, a Organização adotará o seguinte critério: 
• 5.2.1 O atleta comunicando a Organização por escrito com menos de 30 (trinta) dias corridos à data do 
evento: Não será feito nenhuma devolução de valores e nenhum tipo de transferência. 
• 5.2.2 O atleta comunicando a Organização por escrito com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias 
corridos à data do evento: Crédito do valor para o mesmo evento no ano seguinte ao vigente. Não será 
feita alteração na titularidade da inscrição, ou seja, apenas quem adquiriu a mesma poderá utilizar. Caso o 
atleta não utilize a inscrição no ano seguinte, no referido evento, perderá o direito da mesma. 
• 5.4 Alterações na inscrição (Nome, equipe, mudança de distância...) só serão feitas se solicitadas com 
pelo menos 30 (trinta) dias corridos à data do evento, após não será realizada nenhuma alteração. 
 
6. Identificação dos Competidores  



• 6.1 A identificação dos atletas se dará pelo documento de Identidade e/ou similar com foto.  
• 6.2 É obrigatório o uso do numeral de peito fornecido pela Organização durante todo o percurso.  
• 6.3 O numeral de peito deverá ser colocado na parte da frente do corpo, entre o peito e a cintura, de 
forma que fique bem visível e não poderá sofrer qualquer alteração, sob pena de desclassificação.  
• 6.4 O chip de cronometragem é de uso individual e deverá permanecer com o atleta durante todo o 
percurso. 
 
7. Categorias  
• 7.1 Geral Masculino e Geral feminino.  
• 7.2 Por faixas etárias:  
7.2.1 Masculino  
M16/29 - Homens de 16 a 29 anos  
M30/39 - Homens de 30 a 39 anos  
M40/49 - Homens de 40 a 49 anos  
M50/59 - Homens de 50 a 59 anos  
M60/+ - Homens de 60 ou mais  
7.2.2 Feminino  
F16/29 - Mulheres de 16 a 29 anos  
F30/39 - Mulheres de 30 a 39 anos  
F40/49 - Mulheres de 40 a 49 anos  
F50/59 - Mulheres de 50 a 59 anos  
F60/+ - Mulheres de 60 ou mais  
• 7.3 Para critério de classificação, será considerado o ano de nascimento do atleta, portanto, a idade que 
o atleta terá no último dia do ano vigente. 
 
8. Percurso - Tempo Limite/Pontos de Corte 
• 8.1 A Organização poderá estipular um tempo máximo para os atletas concluirem o percurso. Poderá 
haver pontos de corte, que serão informados no site oficial do evento e no Manual do Atleta.  
 
9. Desclassificação  
• 9.1 Jogar lixo no percurso, inclusive copos de água, isotônicos, sachês de gel e/ou sal fornecidos pela 
Organização. 
• 9.2 Romper cercas, caminhar sobre plantações, hortas e etc. ou exercer qualquer ato de desrespeito à 
propriedade alheia, a natureza ou públicas. Esta penalidade não isenta o atleta de responder e arcar com 
as responsabilidades decorrentes do ato perante os prejudicados. 
• 9.3 Deixar de passar em todos os postos de controle. 
• 9.4 Receber qualquer tipo de ajuda externa, com exceção sendo da equipe Organizadora e/ou equipe de 
Primeiros Socorros. 
• 9.5 Não realizar a pé, a totalidade do percurso estipulado pela Organização. 
• 9.6 Não utilização do número de identificação fornecido pela Organização, durante todo o percurso. 
• 9.7 Ingestão de bebidas alcoólicas e/ou qualquer outro tipo de drogas antes e/ou durante o percurso. 
• 9.8 Retirar do percurso sinalizações feitas pela Organização. 
• 9.9 Danificar equipamentos de segurança. 
• 9.10 Não prestar socorro a outro atleta no percurso ou não comunicar tal fato à Organização. 
• 9.11 Desacatar as decisões do Diretor de Prova, demais Organizadores e/ou equipe de Primeiros Socorros. 
• 9.12 Intimidação verbal ou física contra outros atletas, Diretor de Prova, Organizadores e/ou equipe de 
Primeiros Socorros. 
• 9.13 Não cumprir outras determinações deste Regulamento ou determinações que possam vir a ser 
comunicadas on line pelo Diretor de Prova e/ou representante legal da Organização.  
 
10. Eliminação do Circuito 
• 10.1 Atleta que correr com o nome de outro sem o consentimento da Organização estará 



automaticamente desclassificado da prova e ambos não poderão se inscrever em nenhum evento da 
Naventura no respectivo ano.  
 
11. Premiação  
• 11.1 Todos os atletas que confirmarem inscrição terão direito ao Kit Atleta, devendo ser retirado nas 
datas especificadas. Não será entregue Kit Atleta após o evento. 
• 11.2 Apenas atletas que concluírem o percurso receberão Medalha de Finisher.  
• 11.3 Serão premiados os três primeiros colocados na geral e os três primeiros de cada categoria, em todas 
as distâncias.  
• 11.4 Proibido subir no pódio com o torso desnudo.  
• 11.5 Atletas classificados na geral não participam da classificação por categorias.  
• 11.6 Haverá premiação para a MAIOR assessoria/grupo. Valerá apenas nomes idênticos. Válido: XXX 
Assessoria. Inválido: XXX Assessoria/Casa do Zé. 
• 11.7 Se houverem outros brindes além dos destinados a premiação, todos os atletas que concluírem a 
prova participarão do sorteio.  
• 11.8 Atletas desclassificados, mesmo que concluam a prova, não receberão medalhas e nem participarão 
de sorteios de brindes, se houverem.  
• 11.9 Não será entregue premiação após o evento. 
 
12. Cancelamento do evento  
• 12.1 A Organização se exime de qualquer responsabilidade caso o evento seja cancelado, independente 
da razão. 
 
13. Recursos / Protestos  
• 13.1 Cabe somente aos atletas inscritos o direito de recurso à direção de prova, toda vez que se sentirem 
prejudicados por qualquer motivo.  
• 13.2 Em hipótese alguma serão aceitos recursos após a divulgação oficial do resultado.  
• 13.3 O recurso deve ser escrito e não verbal. Deverá ser entregue no máximo 30 (trinta) minutos depois 
da chegada do último atleta. Ter a assinatura do atleta responsável e caução de R$50,00, que será devolvido 
se considerado procedente.  
• 13.4 Os recursos serão julgados pelo Diretor de Prova, ou em conjunto com uma comissão, se o Diretor 
de Prova assim decidir. 
• 13.5 Enquanto os recursos não forem todos julgados, não serão entregues os prêmios e nem oficializado 
o resultado.  
 
14. Casos Omissos  
• 14.1 Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor de Prova ou por uma 
comissão formada pelo mesmo. 
 
Kleber Ricardo Pacheco, Curitiba, 01 de Maio de 2018. 


