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AMAZING RUNS CANASTRA 

REGULAMENTO OFICIAL 

 

A Amazing Runs etapa Serra da Canastra é uma grande oportunidade de correr por trilhas pouco exploradas, em locais de 

natureza intocada e águas limpas. O Parque Nacional da Serra da Canastra é um dos principais do País, possui diversos cursos 

d’água que brotam no imenso chapadão em forma de baú ou canastra, que formam cânions, cachoeiras e grotas. Na Serrada 

Canastra se encontra a nascente do Rio São Francisco e como um berçário de rios, está situada no divisor de duas grandes bacias 

hidrográficas: a do rio Paraná e a do São Francisco. 

REALIZAÇÃO: Global Vita / Átimo Experience 

DATA:  19  de outubro de 2019 

 -  TRAIL- RUN – Distâncias: 7km / 18Km  / 43km / 62Km . 

CIDADE SEDE: São João Batista do Glória - MG. 

LOCAL DE LARGADA E CHEGADA 

– Arena do Esmeril: 10km de SJBG. 

– HORARIOS DE LARGADA: 6:00HS – 62km 

–         8:00HS – DEMAIS DISTANCIAS 

– Pontuação UTMB 

• 62 km - 3 Pontos UTMB 

• 43 km - 2 Pontos UTMB 

• 18 km - 1 Pontos UTMB 

 

LIMITE DE PARTICIPANTES:  

62km: 100 Atletas / 43Km: 150 Atletas /  18Km: 200 Atletas / 7KM: 200 Atletas 

Total: 650 ATLETAS 

 

1. TEMPO LIMITE E CORTE:(APENAS PARA OS 62K) 

• LIMITE DE CONCLUSÃO: 16hs de prova. Ou seja as 22:00 do dia 03/11/2018 na Arena do Esmeril. A ORGANIZAÇÃO 

DESATIVARA O SISTEMA DE CRONOMETRAGEM  

• CORTE 1: às 13h:30min no KM 28 da prova de 62 Km. Esse corte ocorre após 6km do P2 – casa da Tonha, no alto da 

serra, e aproximadamente 19km de prova são cortados. A prova passa a ser a de 43km Caso optem por abandonar a 

prova, a logística de retorno deve ser providenciada pelos mesmos a partir da casa da Tonha P2 – Km22.  

• CORTE 2: às 16:30min no KM 47 da prova de 62K. Esse corte ocorre no alto da serra e os atletas são obrigados a descer a 

serra por mais 5km e serem resgatados a partir da casa da Tonha com 52km rodados. A logística de Retorno poderá ser 

oferecida pela organização, com o tempo de espera de até 2horas  (ou mais) para embarque e início da viajem. Esse 

traslado acarretará  ao atleta o valor de mais uma cobrança de Bus ticket. (35,00) e os mesmos poderão ser levados até a 

cidade de SJBG. 
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2. INSCRIÇÕES: 

 

CONSIDERAÇOES 

• Atletas maiores de 60 anos têm desconto de 50% no valor da inscrição  para kit Slim. Para Kit Standard o desconto é 

calculado proporcionalmente.  

• PERÍODO:  de 04/04/2019 a 15/10/2019 ou até quando for preenchido o limite máximo de atletas inscritos. 

• Inscrições somente online através do site www.amazingruns.com.br.  

• Dúvidas pelo telefone: (41) 3057-4846 

• Não é permitida à inscrição de atletas menores de 18 anos.  

• Não haverá devolução do valor da inscrição; a inscrição é de caráter pessoal e intransferível e só poderá ser realizada das 

maneiras disponibilizadas pela organização, sendo que é de total responsabilidade do atleta o preenchimento correto de 

todos os campos da ficha de inscrição.  

• Dados incorretos poderão até desclassificar o atleta no dia da prova.  

• Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outro atletas, serão ambos suspensos das provas organizadas pela 

Pro Correr por 24 meses, e poderão sofrer processo judicial de falsidade ideológica.  

• Não haverá prorrogação da data de inscrição.  

• Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento, declara encontrar-se em perfeitas condições 

físicas e psicológicas e ter treinado para correr a AMAZING RUNS CANASTRA. 

 

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Como parte do trabalho de responsabilidade social da Global Vita, serão isentos do pagamento da taxa de inscrição os atletas 

carentes que comprovarem sua situação mediante a apresentação de alguma carteira de programa social do governo federal ou 

estadual. O número de isenções será limitado aos primeiros 10 atletas inscritos. 

Além disso, Moradores dos municípios de São João Batista do Glória, Delfinópolis e Passos receberão desconto de 50% no valor da 

inscrição, a qual deverá ser comprovada na retirada do kit com comprovante de residência. Para solicitar este benefício favor 

entrar em contato com a organização pelo e-mail contato@globalvita.com.br. 

 

4. CRONOMETRAGEM: 

A classificação da AMAZING RUNS CANASTRA será realizada através do sistema chip (cronometragem eletrônica) conforme 

determina o regulamento da IAAF no seu art. 240, por tempo bruto. 

O chip será descartável (não sendo necessário sua devolução), e ao chegar o atleta deverá destacar o vale medalha do número e 

trocar pela sua medalha. Em hipótese alguma será entregue medalha sem o respectivo vale. 

http://www.amazingruns.com.br/
mailto:contato@globalvita.com.br
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4.1 PONTOS DE CONTROLE: 

Haverá em pontos distantes e estratégicos de cada prova, postos de controle para confirmar que o atleta percorreu o trajeto 

completo de sua categoria. A não passagem por esses pontos, pode acarretar na classificação em uma categoria de distância 

menor ou até mesmo na desclassificação, dependendo do caso. 

 

5.CATEGORIAS: 

CORRIDAS: 

MASCULINA e FEMININA – Todas as Distâncias; 

 

6.  PREMIAÇÃO: 

• Troféus para os primeiros colocados no geral masculino e feminino, em todas as distancias; 

o Percurso 62km - 1° a 5° lugar Geral Masculino e Feminino. 

o Percurso 43 km - 1° a 5° lugar Geral Masculino e Feminino. 

o Percurso 18km - 1° a 5° lugar Geral Masculino e Feminino. 

o Percurso 07 km - 1° a 5° lugar Geral Masculino e Feminino. 

 

• Premiação por Faixa Etária; exclusivo para atletas inscritos na Ultra percurso de 62 Km (Individual) e no percurso de 

43Km. 

 1° a 3° Masculino e Feminino: 18 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 anos. 

• Não haverá premiação em dinheiro.  

• Todos os atletas que completarem os “a prova dos 62Km, sem corte, dentro do prazo de 18 horas receberão camisetas 

de finisher. Esse ítem é exclusivo para os atletas que completarem a prova. 

• A cerimônia de premiação das corridas e desafio será realizada na Arena do Esmeril a partir das 18hs do dia 19/10/19; 

• Não serão entregues troféus em outra data.  

 

7.KIT DO ATLETA: 

O Kit do atleta Standard é composto por: 

• Kit Standard por enquanto 

• Camiseta 

• Viseira 

• Buffer  

• Numero de peito 

• Brindes de patrocinadores 

O Kit Atleta do Atleta Slim é composto por: 

• Numero de peito 

• Brindes de patrocinadores 

7.1 HORÁRIO E LOCAL DA RETIRADA DE KITS:  

CAT –(Centro de apoio ao turista), SJBG, dias: 

18/10/2019 das 13hs `as 21hs; 
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19/10/2019 das 05:00 as 05:30 – Arena do Esmeril, exclusivo para atletas inscritos do 62 Km 

19/10/2019 das 06:30 as 07:15 – Arena do Esmeril, exclusivo para as distancias 43km, 18km e 7km 

Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscrição, ou identidade com foto.  

• Não será entregue nenhum material no dia da prova;  

• A organização estará disponibilizando camisetas nos tamanhos: Baby Look M, P Unissex, M Unissex, G Unissex e GG 

Unissex em quantidades limitadas, garanta a sua fazendo sua inscrição com antecedência. 

• Somente serão entregues as camisetas adicionais  

 

8. HIDRATAÇÃO: 

A AMAZING RUNS CANASTRA, contará com 4 pontos de hidratação na prova de 62Km, sendo 6 deles oferecidos pela organização 

e 4 de coleta em fontes naturais. Esses pontos também atendem as demais distâncias. O uso de purificadores nas fontes de águas 

naturais é de opção pessoal de cada atleta. Segue tabela com os pontos de hidratação para todas as distâncias. 

 

Hidratação Amazing Run Trail Run Serra da Canastra 62 km 

  KM Referencia do Ponto Altitude do Ponto 

1 12 P1 - Alto dos Canteiros 1290 m 

2 14,4 Fonte de água natural - Rio Fumal 1020 m 

3 22 P2 - Casa da Tonha  750  m 

4 25,5 Fonte de água natural  - Rio Lajedo 950 m 

5 36,5 P3 - Terreirão de Café  733 m 

6 53,8 Fonte de água natural - Rio Fumal 1020 m 

7 55,2 P4 - Alto dos Canteiros  1290 m 

8 62,3 ARENA - Esmeril - Chegada 737 m 
    

Hidratação Amazing Run Trail Run Serra da Canastra 43 km 

  KM Referencia do Ponto Altitude do Ponto 

1 12 P1 - Alto dos Canteiros 1290 m 

2 14,4 Fonte de água natural - Rio Fumal 1020 m 

3 22 P2 - Casa da Tonha  750  m 

4 25,5 Fonte de água natural  - Rio Lajedo 950 m 

5 37 P3 - Alto dos Canteiros  1290 m 
    

Hidratação Amazing Run Trail Run Serra da Canastra 18 km 

  KM Referencia do Ponto Altitude do Ponto 

1 12 P1 - Alto dos Canteiros 1290 m 

2 15,4 P2 - Trilha do Português 1070 m 

3 18 ARENA - Esmeril - Chegada 737 m 
    

Hidratação Amazing Run Trail Run Serra da Canastra 07 km 

  KM Referencia do Ponto Altitude do Ponto 

1 3,8 P1 - Trilha do Português 1070 m 

2 7 ARENA - Esmeril - Chegada 737 m 

 

Na chegada os atletas receberão água, isotônico e lanche. 
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9. TRANSPORTE OFICIAL- BUS Ticket: 

9.1 Atletas hospedados em SJBG 

• Favor enviar e-mail para a organização do evento até no máximo dia 01/10/2019 as 14:00 horas solicitando seu Bus 

Ticket para a área de largada no bairro do Esmeril: 

• Valor: R$ 35,00 – (Ida e Volta)  

• A Saída dos Ônibus será da praça da Igreja: 

• 5h:00min (para atletas do 62KM) 

• 7h:00min (para atletas das demais distâncias); 

• Tempo previsto de Traslado: 30 minutos. 

• Não haverá tolerância de horário, tão pouco devolução do dinheiro, caso o atleta perda o horário de saída dos ônibus; 

• Atletas que possuem interesse em utilizar o meio de transporte oferecido pela organização, até o bairro do Esmeril, 

devem informar a organização por meio do e-mail contato@globalvita.com.br ate o dia 04/10/2019 às 14:00. Caso a 

organização não seja comunicada, assumiremos que o atleta irá utilizar transporte próprio até o local de largada. 

 

QUANTO AO USO DOS ÔNIBUS: 

• Somente atletas inscritos oficialmente na prova, com o Bus Ticket comprado, terão acesso aos ônibus, onde deverão 

apresentar seu ticket, número de peito e chip para entrar nos mesmos. 

• Solicitamos que os atletas não levem objetos de valor. 

• Os ônibus deixarão os atletas no local da largada e retornarão para SJBG, portanto os atletas não deverão deixar seus 

pertences no interior do veículo. 

10.EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS: 

As provas da AMAZING RUNS CANASTRA possuem característica expedicionária em áreas remotas. Portanto para todas as 

distâncias será necessário carregar o tempo todo a lista de equipamentos abaixo: (Nas provas de 07 e 18km não serão necessários 

apenas os itens: lanterna, cobertor de emergência e Kit de Primeiros socorros) 

1 apito; 

1 lanterna de cabeça com pilhas novas; (apenas 44 e 62km) 

1 cobertor de emergência; 

1 corta vento / anorak; 

1 celular;  

Sistema de hidratação próprio com mínimo de 1,5 litros; 

Kit Primeiros Socorros:  

4 comprimidos de anti-histamínico / antialérgico 

4 comprimidos de anti-inflamatório 

4 comprimidos de analgésico 

2 pacotes de gaze 

1 bandagem./ atadura. 

1 rolo de esparadrapo 

1 antisséptico (Povidine, Iodo ou similar) 

mailto:contato@globalvita.com.br
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Aquatabs, Hidrosteril ou similar (opcional); 

Fortemente recomendado, mas não obrigatório: 

Bastões de Caminhada; 

Calças ou meias compridas; 

Viseira ou boné. 

OBS: Os itens podem ser checados a qualquer momento, sob pena de desclassificação. 

11. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO: 

• O uso do número de peito é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado na parte frontal da camiseta, sem obstruir a 

logomarca do patrocinador. 

• A prova terá fiscais de percurso e, portanto, qualquer irregularidade, será passível de desclassificação. 

• Serão disponibilizados aos atletas, ambulância, sanitários químicos, água potável, isotônicos e lanche. 

• O atleta que cruzar a linha de chegada sem camiseta será desclassificado 

12. APOIO MÉDICO: 

• Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da prova e seguro contra acidentes.  

• O atendimento médico de emergência dar-se-á no Hospital Municipal Dona Chiquita, em São João Batista do Glória, bem 

como UTI móvel de plantão, ou outra unidade de saúde por solicitação do atleta ou responsável.  

13.SEGURO DO ATLETA: 

• Os atletas oficialmente inscritos na AMAZING RUNS CANASTRA, estarão cobertos por um seguro contra acidentes 

pessoais, somente válido para o dia da prova; 

• Este seguro não cobre doenças pré-existentes. 

• O não preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará em renúncia ao direito de uso do seguro. 

• Se o atleta tiver que ser hospitalizado, as despesas serão por conta do atleta, podendo o atleta ou seus familiares optar 

por qualquer hospital de sua escolha. 

14. OBSERVAÇÕES FINAIS: 

• No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse regulamento. 

• A prova será realizada com qualquer condição climática, salvo motivos de força maior; 

• A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as fotos e filmagens oficiais da prova. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 

• A organização não se responsabiliza por hospedagem e alimentação para nenhum atleta. 


