
Regulamento da 1° Corrida dos Quebras – QuebraVento Trail Run 

09 de Dezembro de 2018 

Rio da Serra – Monte Castelo – SC 

 

1. A 1° Corrida dos Quebras – QuebraVento Trail Run acontece juntamente ao 9° 

Rodeio Nacional do CTG QuebraVento tendo como finalidade envolver a família 

tradicionalista e a comunidade na prática da atividade física, gerando integração 

e bem-estar. 

2. O evento ocorre na localidade do Rio da Serra, área rural do município de Monte 

Castelo SC, no dia 09 de dezembro de 2018.  

3. Os percursos serão de 10,5 km e 5,5km para corrida e para caminhada, que 

serão monitorados através de fiscais. 

CATEGORIAS 

4. Corrida Categoria MUSTANG - prova de 10,5km podendo participar atletas de 

ambos os sexos com idade acima de 16 anos, completos até o dia da prova. 

5. Corrida Categoria PÉ DE PANO – prova de 5,5km podendo participar atletas de 

ambos os sexos com idade acima de 14 anos, completos até o dia da prova. 

6. Caminhada – provas não competitivas de 10,5km e 5,5km podendo participar 

atletas de todas as idades e ambos os sexos. 

DATA E LOCAL DA LARGADA 

7. A largada será realizada no dia 09 de dezembro de 2018 de acordo com as 

categorias da prova, sob qualquer condição climática. 

8. O local da largada será o portão de entrada do Parque do CTG Quebra Vento, 

no Rio da Serra, município de Monte Castelo SC. 

9. CATEGORIA MUSTANG – Largada às 9h 

10. CATEGORIA PÉ DE PANO – Largada às 9h10min 

11. CATEGORIA CAMINHADA – Largada às 9h 20min 

RETIRADA DO KIT 

12. O kit será composto de camiseta, número de peito, e medalha (entregue ao 

finalizar a prova), além de eventuais brindes do patrocinador. 

13. A retirada do kit deverá ser realizada no sábado, entre 14h e 19h, e no domingo, 

entre 7h e 8h 45min, na barraca da organização da prova, no CTG Quebra 

Vento. 

14. Será necessário documento de identidade para retirada do kit.  

15.  A retirada do kit por terceiros poderá ser realizada mediante declaração 

autenticada do atleta inscrito ou em porte do seu documento de identidade. 



16. Não haverá entrega de kit após as 8h 45min no dia 08 de dezembro de 2018, 

sob nenhuma hipótese. Os kits também não serão entregues após as provas. 

17. . Não é permitida a retirada de kit de idoso por um terceiro. 

 

PREMIAÇÃO 

18. Todos os atletas receberão medalha (finisher). 

19. Os primeiros colocados das categorias MUSTANG E PÉ DE PANO Feminino e 

Masculino receberão medalhas e brindes do patrocinador. 

20. Não haverá distinção de categoria por idade. 

21. Os atletas da categoria CAMINHADA receberão medalha (finisher), desde que 

apresentem os amuletos comprovantes do percurso. 

 

DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  

22. De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 

(sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e 

estorno do valor inscrição. O valor da inscrição não será devolvido depois dessa 

data. A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da 

organização, via e-mail, ou telefone. 

 

INSCRIÇÃO PARA IDOSO  

23. O idoso terá desconto de 50% sobre o valor correspondente ao preço cheio da 

inscrição que inclui o kit básico (camiseta, medalha e número de peito). Esse 

valor, com desconto para o idoso, não incide sobre preços promocionais. 

 

GERAIS 

24. A inscrição da corrida e caminhada é individual e intransferível. 

25. Ao longo do percurso de 5,5km haverá 01 (um) posto de hidratação com água – 

Km 2,5. 

26. Ao longo do percurso de 10,5km haverá 03 (três) postos de hidratação com água 

– Km 2,5, Km 6,0 e Km 9,0. 

27. Os atletas participantes das corridas receberão água em copos descartáveis que 

deverão ser descartados nos locais apropriados logo após os postos de 

hidratação. 

28. Os atletas participantes da caminhada receberão água para abastecimento dos 

seus próprios recipientes. IMPORTANTE: Trazer recipiente para água. Não 

haverá distribuição de copos descartáveis para os caminhantes, apenas para os 

corredores. 



29. O tamanho das camisetas podem ser escolhidos até que se esgotem as 

inscrições para o segundo lote. Após todas as camisetas serão de tamanho 

único. 

30. As inscrições serão realizadas através do site www.ticketagora.com.br até o dia 

02 de dezembro. Após, poderão ser realizadas no local do evento, se houver 

disponibilidade de kit para o corredor. 

31. A etiqueta com número de peito deverá ser utilizada em local visível, na parte 

frontal da camiseta, durante toda a corrida, podendo o atleta ser desclassificado 

se acaso não utilizá-lo. 

32. O atleta deverá cumprir integralmente o percurso da prova, sob pena de 

desclassificação caso aconteça o contrário. 

33. Ao realizar a inscrição para a corrida, o atleta assume a responsabilidade por 

seus dados, e aceita totalmente o Regulamento da prova, sendo conhecedor do 

seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na corrida. 

34. O atleta se compromete a avaliar a sua condição física e seu desempenho, 

julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. 

35. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No 

entanto, haverá atendimento emergencial aos atletas. O atendimento médico 

propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na 

REDE PÚBLICA, ou se o ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável se 

decidir por outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de 

qualquer responsabilidade, desde a remoção / transferência até seu atendimento 

médico. 

36. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. 

deixado no guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 

por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação na corrida. Este 

serviço é uma cortesia aos participantes.  

37.  Não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus 

patrocinadores e apoiadores, 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 por ventura 

os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

38. A organização poderá alterar data, percurso e local, ou até mesmo suspender a 

corrida por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem como atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

39.  Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em 

geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a QuebraVento 

Trail Raun, seus patrocinadores, apoiadores e a organização da corrida. 

 

 

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


 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE Eu, "identificado no cadastramento da 

inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de 

direito que: 1. Estou ciente de que se trata de uma corrida ou caminhada com 

distância de 5,5 Km ou 10,5 Km. 2. Estou em plenas condições físicas e 

psicológicas de participar desta corrida e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 3. Assumo, por 

minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 

pela participação nesta corrida, isentando o CTG QUEBRAVENTO, organizadores, 

colaboradores e patrocinadores do QUEBRAVENTO TRAIL RUN DE TODA E 

QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou 

físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta corrida. 4. Li, 

conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

corrida. 5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e 

entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e 

promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida 

autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto 

que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas 

presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima 

descritas. 6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de 

participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter 

pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar 

as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha 

participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou 

que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por 

escrito da organização, podendo ser retirado da corrida e do local do evento em 

qualquer tempo. 7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que 

posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu 

direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida. 8. Autorizo o uso de minha 

imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por 

fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de 

ônus para o CTG QuebraVento, organizadores, mídia e patrocinadores. 9. 

Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da 

minha participação nesta corrida. 


