
REGULAMENTO 

2018
INSCRIÇÕES/ VALORES
As inscrições serão ABERTAS dia 20.01.18 às 07:00 e FECHADAS dia 25.04.18 às 23:59.
Ao se inscrever, o(a) participante ACEITA TODOS os termos deste REGULAMENTO e assume TOTAL responsabilidade por sua
participação.

 As inscrições serão realizadas antecipadamente pela internet no site: www.valedocapaoadventure.com/corrida-em-trilha 
através do preenchimento do formulário e efetivação do pagamento, através de um sistema de lotes com descontos 
conforme descrição abaixo: 

CATEGORIA
PERÍODO / VALORES

1º LOTE (20.01 a 15.03.18) 2º LOTE (16.03 a 25.04.18)
5K R$120,00 R$140,00

10K R$140,00 R$160,00
21K R$160,00 R$180,00

No dia do Congresso Técnico, dia 28/04/18, das 16h às 18h, a critério da organização do evento poderão ser realizadas
inscrições com valores superiores e condições diferenciadas. NÃO HAVERÁ REEMBOLSO de inscrição para o atleta que
desistir ou não comparecer no dia da prova. 
Os(as) atletas são responsáveis pela veracidade das informações preenchidas na inscrição, caso haja fraude comprovada
o(a) atleta será desclassificado(a). 
Haverá desconto de 10% para grupos acima de 10 participantes, devendo o responsável se comunicar com a organização do
evento via email (corridavaledocapao@gmail.com) ou whatsapp 71 98618-5414. 
Poderão se inscrever pessoas com idade a partir de 16 anos, conforme as categorias: Elite Open (aberto a qualquer idade a
partir de 16 anos) e Elite Master (pessoas acima de 35 anos).  Contudo, aqueles que tiverem idade abaixo de 18 anos
deverão apresentar autorização dos responsáveis por escrito.

LARGADA 
A CORRIDA EM TRILHA VALE DO CAPÃO 2018 será realizada no dia 29 de abril de 2018. HORÁRIO DE LARGADA para todas
as categorias – 08:00. LOCAL: Vila do Capão, no Arco dos lotes de Wilson. 

ATLETAS 
Recomenda-se que os(as) atletas tenham realizado exames médicos recentes, pois a organização do evento não se 
responsabiliza pela saúde dos(as) mesmos(as), devendo ao competidor(a) a responsabilidade sobre a realização da prova 
avaliando sua condição física. 
Caso o(a) atleta de lesione ou se acidente deverá permanecer parado até a chegada da equipe dos primeiros socorros da 
organização. 
Para segurança do(a) atleta não recomendamos o uso de fones de ouvido. 
A equipe de apoio estará devidamente identificada e também haverão motos da organização durante o percurso para 
fiscalização e auxílio dos(as) atletas. 
Os(as) atletas terão o direito de correr após a confirmação do pagamento e entrega da declaração devidamente assinada. 
Os(as) atletas deverão correr com o número de identificação visível na frente do corpo.
 
EQUIPAMENTOS/ ITENS OBRIGATÓRIOS 
- Recipiente de hidratação com capacidade mínima de 1,5l 
Ressaltamos que cada atleta é responsável por sua hidratação, sendo oferecida pelo evento de forma complementar e não 
como obrigatoriedade. 

EQUIPAMENTOS/ ITENS SUGERIDOS 
- Protetor solar; - camiseta de manga longa; - Viseira ou boné; - porta lixo.

mailto:corridavaledocapao@gmail.com
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INFRAESTRUTURA/ DIREITOS E DEVERES DA ORGANIZAÇÃO E COMPETIDORES 
• Haverá pontos de apoio e controle em todos os percursos. 
• O sanitário a ser utilizado será o comunitário, disposto na vila. 
 Haverá serviço de ambulância e segurança para quaisquer necessidades emergenciais. 
 O(a) atleta deverá seguir as marcações da trilha NÃO podendo pegar atalhos ou descumprir as sinalizações.
 A organização não se responsabilizará nem transportará quaisquer objetos/equipamentos individuais durante a prova, a
não ser em caso de emergência. 
 A  organização  reserva-se  no  direito  de  ALTERAR  o  percurso  em  trechos  que  porventura  apresentem  riscos  aos
competidores. 
 Caso o(a) atleta queira abandonar a prova é necessário que avise no ponto de apoio mais próximo. 
A organização poderá suspender a prova por qualquer questão que ponho em risco a segurança, bem como atos públicos,
vandalismos e/ou motivos de força maior. 

A CORRIDA EM TRILHA VALE DO CAPÃO 2018 ACONTECE EM LOCAIS DE SERRAS SENDO DIFÍCIL O RESGATE DE ATLETAS
ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA, ASSIM, O ATLETA QUE INGRESSAR NESTA COMPETIÇÃO SE RESPONSABILIZA PELA
SUA SEGURANÇA E ASSUME OS RISCOS DE ESTAR NUM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. 

A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto, haverá para atendimento emergencial
uma ambulância  para  remoção.  Sobretudo,  o  atendimento  médico propriamente  dito,  tanto de emergência  como de
continuidade, será efetuado em rede pública sob responsabilidade do atleta. 
 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de utilização
de  sua  imagem para  a  corrida  e  organização da  prova.  Assim,  ao participar  deste  evento,  cada  participante  aceita  e
concorda em ter  sua imagem divulgada  através  de  fotos,  filmagens,  jornais  para  uso informativo,  promocionais  e/ou
publicitários relativos à prova sem acarretar em ônus aos organizadores.
Todo participante do evento estará coberto pelo Seguro de Acidentes Pessoais.

DESCLASSIFICAÇÃO/PENALIDADES 
Será motivo de desclassificação imediata:  - Não passar por todos os pontos de apoio; -  Receber ajuda externa; -  Não
realizar a pé todo o percurso; - Correr por locais não delimitados no percurso; - Não estar com o número de identificação
visível  na  parte  dianteira  do corpo;  -  Uso de drogas  ilícitas ou uso de produtos  de melhoramento de performance;  -
Poluição do meio ambiente; - efetuar ultrapassagens que possam comprometer outro atleta, a si mesmo ou a fauna e flora
local. 
A cronometragem da prova iniciará respeitando o horário de largada geral. Caso o(a) atleta se atrase será penalizado pelo
tempo já decorrido da largada oficial. 
Qualquer abuso ou desrespeito a algum membro da equipe da organização acarretará a desclassificação. 

PREMIAÇÃO 
Medalha Finisher para todos que concluírem o percurso.

Troféus para os três primeiros colocados, masculino e feminino, nas distâncias 5K, 10K e 21K, de cada categoria Elite Open
(qualquer idade a partir de 16 anos) e Elite Master (a partir de 35 anos).  

Ressaltamos que para haver premiação de troféu, cada categoria deverá ter no mínimo 8 (oito) inscritos na prova, caso 
contrário será premiado apenas o primeiro colocado. 
Os atletas vencedores geral masculino e feminino terão direito a camisa OURO* + inscrição na Corrida em Trilha (CT) 2019. 
*Esta camisa será entregue no ano posterior na III edição da CT Vale do Capão 2019.

Poderão ser realizados sorteios durante a premiação de produtos e/ou brindes dos patrocinadores onde todos os(as) 
atletas inscritos(as) concorrerão. 
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KIT DO ATLETA / RETIRADA DOS KITS 
O kit do atleta contém: 
Número de Peito e Medalha Finisher para os que completarem a prova; pulseira de acesso a festa de encerramento. 
Os atletas inscritos no 1° Lote (de 20/01/18 a 15/03/18) ganharão gratuitamente uma camiseta no Kit. Inscritos a partir do
2° Lote, caso queiram a camisa do evento deverão acrescentar, no ato do pagamento, R$30,00 ao valor da inscrição. A
escolha do tamanho da camiseta deverá ser feita no preenchimento da inscrição. 
ATENÇÃO: Caso o tamanho seja escolhido incorretamente, NÃO HAVERÁ DISPONIBILIDADE NEM POSSIBILIDADE DE TROCA
ANTES, DURANTE OU DEPOIS DO EVENTO. Conferir o conteúdo no ato da entrega. No Kit também poderá conter produtos
de patrocinadores.       
A retirada dos Kits ocorrerá apenas no dia 28 de abril de 2018, das 16h às 18h, no Coreto da Vila do Capão, onde na
sequencia haverá o Congresso Técnico para orientações sobre os percursos e esclarecimento de dúvidas dos atletas.
Para retirada dos kits, o(a) atleta deve levar a declaração de participação, comprovante de pagamento e um documento de
identidade com foto (RG, CHN, CTPS). 
NÃO SERÃO ENTREGUES KITS APÓS O EVENTO. 
A retirada do kit poderá ser efetuada por terceiros mediante a apresentação da ficha de inscrição e documento de 
identificação do(a) atleta, devendo este assinar uma ficha de retirada no local. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser solicitadas através do EMAIL: corridavaledocapao@gmail.com 
A organização poderá, a seu critério ou conforme necessidade do evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou 
parcialmente a qualquer momento. 
Ao se inscrever o(a) atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, declara sua participação por livre e 
espontânea vontade, assume suas despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e medidas de segurança 
provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 
O(a) atleta assume o conhecimento de todos os termos deste regulamento, estando de acordo com todos itens citados e 
acata todas as decisões da organização. 

҉ FAVOR IMPRIMIR E PREENCHER SUA DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ҉

Desejamos a todos(as) uma excelente prova!


