
INFORMAÇÕES TRAIL RUN DE CORREDEIRAS – 31/03/2019 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter conhecimento 
deste regulamento. Ao solicitar a inscrição o competidor deve ler o documento. Os 
inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os termos 
deste regulamento.  
  
Organização e Realização: 
  
Corrida na trilha 
 
O Trail Run é uma corrida realizada fora do asfalto, envolvendo percurso em estrada de 
terra e trilhas, com subidas e descidas, disputada individualmente. 
 
 

 
O percurso do II TRAIL RUN DE CORREDEIRAS tem 7,5 km e será realizado, alternando 
estrada de terra e trilhas planas e acidentadas, passando por propriedades rurais da 
região, com nível de dificuldade moderado.  
 
O percurso será todo sinalizado e os corredores deverão passar por postos de controle 
(PC's), comprovando sua passagem pelos locais demarcados pela organização da prova. 
 
Vence a prova quem percorrer o percurso no menor tempo, levando em consideração 
possíveis penalidades. 
 
  
O II TRAIL RUN DE CORREDEIRAS, doravante denominado de CORRIDA, será 
realizada no domingo, 31 de março de 2019, na localidade de Corredeiras, no Município 
de Campo Alegre - SC.  
 
  
A largada da CORRIDA será às: 08:00. 
 
Como chegar:  
Acesso pela SC 301 em São Bento do Sul: entrada no trevo de Curitiba, sentido BR 116, 
passando ind. Grossl, entrada à esquerda após primeira curva.  
Da BR 116: sentido São Bento do Sul, pela PR 420, depois rodovia dos móveis, primeira 
entrada após restaurante Vierne. Haverá placas no local. 
 
Poderão participar da CORRIDA atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de 
acordo com o regulamento da prova.  
 
  
As categorias previstas para a CORRIDA são MASCULINAS e FEMININAS.  
 
A idade mínima permitida é de 16 anos.  
 
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação 
por faixas etárias é a que o atleta terá no dia 31 de Dezembro do ano de realização da 
CORRIDA. 
 
No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação na CORRIDA.  
  



Alterações (nome, equipe ou transferência) serão aceitas até 15 dias antes da data do 
evento. 
INSCRIÇÕES: 
  
Lote PROMOCIONAL até dia 31/12/2018 
R$ 65,00  
  
Primeiro lote: 01/01/2019 até 28/02/2019 
R$ 75,00  
  
Segundo lote: de 01 a 24/03/2019  
85,00 
 
A partir de 25/03/2019 
95,00 
 
 
 
INSCRIÇÕES PARA GRUPOS E ASSESSORIAS: 
*Inscrições de equipes: Com mais de 10 atletas 
Para cada 10 atletas inscritos, a equipe ganha uma inscrição de cortesia, que deverá ser 
solicitada após a confirmação das 10 primeiras inscrições, pelo email  
corridanatrilha@gmail.com 
 
A entrega do kit iniciará as 7:00 e se encerrará às 7h:45 
 
KIT 

Chip 

Numeração 

Camiseta 
  
Troféus  
  
- Para os 5 primeiros – geral masculino 
- Para os 5 primeiros – geral feminino 
- Para os 3 primeiros de cada categoria por idade 
 
Obs.: Os 5 primeiros colocados - geral masculino e geral feminino, não rebem troféu por 
categoria de idade. 
 
Medalhas 
- Medalhas de participação para todos. 
 
  
Categorias, masculino:  
16/24 - 25/32 - 33/40 - 41/47 - 48/54 - 55/60 - acima de 61 
 
Categorias, Feminino: 
16/25 - 26/35 - 36/45 - 46/55 - acima de 56. 
 
 
Mesa de frutas para todos os inscritos. 
 
Postos de água durante o percurso. 
 
 
 



 


