
 

 
 
 
 
A PROVA 
 
A TRAIL RUN dos Eucaliptos será realizada no dia 23 de Setembro de 2018, 
tem como finalidade promover a prática do esporte integrando atividade física e 
contato com a natureza. 
 
A organização do evento  oferecerá completa estrutura para o bem estar do 
corredor, visando cada vez mais à disseminação da modalidade e melhoria da 
qualidade de vida dos atletas.  
  
Caberá a Comissão Organizadora da prova, organizar e dirigir a prova, 
oferecendo estrutura administrativa necessária para o perfeito desenvolvimento 
do evento. 
  
Da Prova: 
  
A TRAIL RUN será disputada na categoria INDIVIDUAL MASCULINO e 
INDIVIDUAL FEMININO, onde cada atleta optará por correr em um dos três 
percursos: 05, 10 ou 21 km. 
  
A largada e a chegada da prova para as três distâncias será na fazenda, onde 
fica a plantação de Eucaliptos. 
 
As informações gerais da prova serão divulgadas da rede social do 
evento: 
 www.facebook.com/AFrunning 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
22 de  Setembro 
 
- 10h às 18h no Hotel Blue Tree - Entrega dos kits atleta. 
 
23 de Setembro 
 
- 06h00 - Abertura dos portões da Fazenda. 
- 07h30 - Largada da prova. 
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A programação do evento poderá sofrer alterações conforme necessidade seja 
por motivos climáticos e de força maior. 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para a prova, estarão disponíveis durante o período de 25 de 
julho de 2018 até 18 de Setembro de 2018. 
No site www.ticketagora.com.br, as inscrições podem terminar até antes do 
prazo. 
 
Corrida 10km e 5km: 
 
30/07/2017 à 15/08/2018 R$ 80,00 
16/08/2018 à 18/09/2018: R$ 95,00 
  
Corrida 21km: 
30/07/2018 à 15/08/2018 R$ 95,00 
16/08/2018 à 18/09/2018 R$ 105,00 
 
 
 
KIT DO ATLETA 
 
 
O Kit é composto de: 
 
- 01 camiseta alusiva ao evento (100% poliamida), 
- 01 viseira, 
- 01 bolsa, 
- 01 chip de uso único, integrado ao número de peito, 
- além de brindes de patrocinadores.  
 
Após o evento haverá frutas para repor energia dos atletas. 
 

 

RETIRADA DE KIT 
 
A retirada de kits para participantes da corrida acontecerá no dia 22 de 
Setembro de 2017, de 10h às 18h no Hotel Blue Tree na Praia do Pecado. 
 
O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela 
organização perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida após o 
evento. 
 
O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação 
do documento de confirmação de inscrição, ou respectivo recibo de pagamento 
e documento oficial com foto. 
 



A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação 
de autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação 
do inscrito e o recibo de pagamento. 
 
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o 
número de peito. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do 
kit. 
 
Caso o tamanho da camiseta for incompatível com para a sua utilização, a 
mesma será substituída apenas se tiver disponibilidade de troca. O atleta não 
poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha camiseta 
em tamanho adequado. 
 
Não é obrigatória a utilização da camiseta oficial do evento durante a prova. 
 
No ato da inscrição, o atleta deverá levar 1kg de alimento nao perecível.  Os 
alimentos serão doados para os Asilos de Macaé ( IMBETIBA) e Recanto dos 
Idosos ( Barreto). 
 
A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do 
tempo, isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados. 
  
A organização reserva-se o direito de entregar o chip de cronometragem, 
elaborar e fornecer os resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos. 
Para isso, o participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso 
do chip e instalação em seu corpo é de sua exclusiva responsabilidade, bem 
como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de 
equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de 
interferência ou perda de informações, ficando isenta a organização do 
fornecimento dos mesmos. 
 
 
PREMIAÇÃO 
 
A premiação da Corrida dos Eucaliptos será assim distribuída: 
 
Os 05 (cinco) primeiros colocados gerais por ordem de chegada na categoria 
masculina receberão troféu. (05, 10 e  21 km) 
 
As 05 (cinco) primeiras colocadas gerais por ordem de chegada na categoria 
feminina receberão troféu. (05,10 e 21 km) 
  
Faixa Etária: 
Os (03) três primeiros colocados masculino e feminino por faixa etária 
receberão troféus. (05,10 e 21km) 
 
 18 a 24 anos 
 25 a 29 anos 
 30 a 34 anos 
 35 a 39 anos 



 40 a 44 anos 
 45 a 49 anos 
 50 a 54 anos 
 55 anos ou mais 
  
Não haverá premiação em dinheiro. 
 
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que 
estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, 
receberão medalhas de participação (finisher). 
 
Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as 
pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova. 
 
Para receber a medalha é obrigatório que o atleta esteja portando o número de 
peito. 
 
Só será entregue 01 (uma) medalha por atleta. 
  
As 05 (cinco) primeiras colocações das categorias masculina e feminina da 
prova serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão 
definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para 
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem. 
  
Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim 
que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O 
atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá 
o direito aos prêmios. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento 
de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens 
supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a 
não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer 
punição imputada pelos organizadores do evento. 
 
 
As informações gerais da prova serão divulgadas da rede social do 
evento: www.facebook.com/AFrunning 
Data: 23/09/2018 
Local: Eucaliptos - Estrada de Cantagalo 
Rio das Ostras/RJ 
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