
Regulamento 

 

 

- DATA: 17/08/2019, sábado. 

 

- LOCAL DE LARGADA/CHEGADA: Macuco Rural Park 

 

- HORÁRIO DA LARGADA: 09:00 hs (ambas as distâncias) 

 

- A PROVA: 

 

A Macuco Trail Run consta de 2 distâncias, 6km e 18 km, proporcionando a participação de 

atletas de diversos níveis de condicionamento ou objetivo. 

 

O percurso passará por ruas, trilhas, single track, asfalto, riachos proporcionando ao atleta se 

submeter a diferentes tipos de terrenos. 

 

No momento da inscrição o atleta deverá estar gozando de plena saúde e portanto deverá 

preencher uma ficha médica que deverá ser entregue na retirada do Kit. 

 

A idade mínima para participar são 16 anos de idade (completos até 31 de dezembro de 2019). 

Vale ressaltar que menores de idade precisam obrigatoriamente entregar uma autorização, de 

próprio punho, do responsável legal, juntamente com uma cópia de um documento de 

identificação (com foto) do mesmo. Caso não ocorra, o atleta será impedido de participar do 

evento. 

 

A organização, através dos fiscais autorizados, reserva-se ao direito de interromper a 

participação dos atletas que considere que estão pondo em risco sua integridade física ou de 

outros. Se o mesmo não atender, será considerado desclassificado e a partir daquele momento 

a organização não se responsabiliza pelo mesmo. 

 

A organização contará com fiscais fixos ao longo do percurso e alguns motorizados para 

eventuais transtornos. Disponibilizaremos ainda uma ambulância e médico para assistência 

médica durante o evento. Em caso de necessidade de remoção, o paciente será transportado 

para o hospital referência da cidade. É de extrema importância que o atleta preencha a ficha 



de inscrição de forma correta e coloque no campo de observação os dados de seu plano de 

saúde, tipo sanguíneo e um telefone de emergência. 

 

Por se tratar de uma corrida em ambiente com acidentes naturais o participante deverá ter 

conhecimento das possíveis consequências da prática desta atividade, e, portanto deverá 

assinar um termo de responsabilidade, entregue na retirada do KIT, isentando a organização 

ou prefeitura de qualquer intercorrência. 

 

É obrigação do participante conhecer e respeitar as regras desta competição e as instruções 

dos organizadores do evento. 

 

Qualquer decisão do diretor técnico é soberana ao regulamento. 

 

Nesta corrida temos uma grande preocupação com o meio ambiente, portanto cada um 

deverá levar seu dispositivo de hidratação. Disponibilizaremos água durante o percurso, porém 

não terá copo de plástico. Pedimos também que não joguem lixo durante o percurso, guarde 

no bolso e jogue na lixeira. Quem preserva o ambiente, preserva a vida. 

 

O participante que por qualquer motivo resolver abandonar a competição deverá comunicar a 

decisão a um dos membros da organização, entregando o número de peito ao mesmo, assim 

confirmando a intenção de abandonar a prova. 

 

A organização poderá modificar o trajeto previamente estabelecido em virtude de qualquer 

problema que comprometa a integridade do atleta. O mesmo será avisado pelos meios 

convenientes à organização no momento. A marcação da prova poderá ser feita por setas 

direcionais, fitas, cal e/ou placas de quilometragem. É dever do atleta seguir a marcação. 

Qualquer alteração de rota e/ou dano realizado a marcação do percurso será punido com 

desclassificação imediata. 

 

As imagens que se obtenham durante a corrida poderão ser utilizadas pela organização do 

evento e pelas empresas apoiadoras para fins de publicidade do evento e dos seus produtos 

relacionados. 

 

O chip, de uso obrigatório, deverá ser colocado de forma firme no cadarço do tênis. 

 

O número de peito, também de uso obrigatório, deverá ser colocado de forma visível para 

identificação do atleta durante o percurso. 



 

Caso as condições climáticas venham colocar em risco a integridade física dos atletas e 

organizadores, a prova poderá ser adiada ou até mesmo cancelada. Em ambos os casos, não 

haverá reembolso parcial ou integral do valor referente as inscrições. 

 

 

 

- VALORES DAS INSCRIÇÕES 

 

6 km: R$60,00 

 

18 km: R$85,00 

 

OBS: Em respeito ao Estatuto do Idoso que em seu Artigo 23 diz que "A participação dos idosos 

em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% 

(cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, 

bem como o acesso preferencial aos respectivos locais", informamos que disponibilizaremos o 

citado desconto ao público a que tem direito. No entanto, o atleta enquadrado acima deverá 

retirar o seu kit pessoalmente (não será aceita a retirada por terceiros), apresentando um 

documento oficial de identificação (original). Se for constatada fraude, a inscrição será 

imediatamente cancelada e a organização poderá tomar as medidas legais cabíveis. 

 

 

 

- RETIRADA DO KIT: 

 

Dia 16/08 no auditório do Rural Park, das 17 hs às 20 hs. 

 

Dia 17/08 no auditório do Rural Park a partir das 6:45 hs às 8:30 hs. 

 

Para efetuar a retirada do kit, o atleta deverá apresentar o Protocolo de Confirmação de 

Inscrição e um documento de identificação original com foto. 

 



O KIT poderá ser entregue a terceiros (exceto inscrição de Idosos), mediante termo de 

responsabilidade e ficha médica devidamente assinada pelo titular junto com cópia de 

identidade com foto do mesmo. 

 

As informações específicas a respeito da prova serão divulgadas nas nossas mídias sociais, ao 

longo do período de inscrição. 

 

- TEMPO DE PROVA: 

 

6 km: tempo máximo de 1:30hs 

 

15 km: máximo de 3:00hs. 

 

O atleta que ultrapassar este tempo será desclassificado. 

 

 

- MAPA DO PERCURSO E ALTIMETRIA 

 

6 km: em breve 

 

15 km: em breve 

 

- POSTOS DE HIDRATAÇÃO: 

 

6 km: em breve 

 

15 km: em breve 

 

Visando minimizar os impactos ao meio ambiente, não disponibilizaremos copos ou garrafas 

de plástico nos postos de hidratação. Cada atleta deverá carregar consigo o seu sistema 

próprio de hidratação (copo sanfonado, garrafa, cinto de hidratação, mochila de hidratação ou 

similares). 

 



 

 

- PREMIAÇÃO: 

 

Todos os atletas inscritos que concluírem a prova dentro do tempo limite receberão medalha 

de finisher. 

 

Troféu para os cinco primeiros colocados, na categoria geral, (masculino e feminino), em 

ambas as distâncias. 

 

Premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, na categoria geral, na distância de 18 

km (masculino e feminino). 

 

Os corredores premiados na categoria geral estarão automaticamente excluídos na premiação 

na faixa etária. 

 

Haverá também premiação para faixa etária da seguinte forma: 16 até 29 anos; 30 até 39 anos; 

40 até 49 anos e a partir de 50 anos (baseado na idade completada no dia 31 de dezembro de 

2019). 

 

Premiação especial para os três primeiros colocados da cidade de Macuco, na distância de 6 

km, (mediante apresentação do comprovante de residência e documento de identificação 

original com foto). 

 

Ao final da prova, durante a premiação, haverá sorteio de brindes fornecidos pelos 

patrocinadores e colaboradores, mediante disponibilidade dos mesmos. 

 

 

 


