PALMACIA TRAIL RUN DESAFIO VERTICAL

1. INTRODUÇÃO & REGULAMENTO TÉCNICO
A 1ª Edição do Palmácia Trail Run “Desafio Vertical”, será
realizada no domingo dia 27 de agosto de 2017 no Município de
Palmácia CE, com largada as 07:00hs da praça da Igreja Matriz em
qualquer condição climática
1.1 - DA MODALIDADE:
Trata-se de uma corrida de TRAIL RUN, onde os participantes
deverão transitar por trilhas, campos, ruas, terrenos
acidentados, obstáculos naturais, riachos e serão submetidos
as condições próprias da modalidade.
1.2 - DAS DISTÂNCIAS: 21 km / 12 km / 6 km
As quilometragens acima são de referência para divisão de
categorias. As distâncias oficiais dos percursos serão divulgadas
posteriormente e poderão ser menor ou maior de acordo com a
marcação oficial.
1.3 – DAS REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES (todos
percursos)
1.3.1. E responsabilidade do participante estar bem preparado para
a prova. Isto e, gozar de boa saúde em geral.
1.3.2. A organização, através dos fiscais autorizados, reserva-se ao
direito de interromper a participação dos atletas que considere que
estão colocando em risco sua integridade física. Se não atender,
será desclassificado e a responsabilidade de continuar e do próprio
participante.
1.3.3. A organização disponibilizara ambulâncias e médicos para
assistência medica extra hospitalar a quem necessitar em locais
estratégicos. O participante tem conhecimento das possíveis
consequências da pratica de uma atividade deste tipo, portanto,
devera assumir e ser responsável de qualquer gasto relacionado a
emergências medicas, salvo aqueles cobertos pelo seguro do
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participante. Caso seja necessário, para continuar com os primeiros
socorros, serão transportados ao hospital mais próximo. É
fundamental que cada participante complete a ficha de inscrição e
coloque no campo observações os dados de seu plano de saúde e
um telefone de emergência.
1.3.4. O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas
regras da competição.
1.3.5. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e
respeitar o meio ambiente em que se realiza o evento. O não
cumprimento desta regra, pode ser motivo de desclassificação
podendo chegar a exclusão da competição.
1.3.6. O participante que abandonar a competição esta obrigado a
devolver o chip, além de comunicar os fiscais de seu
abandono.
1.3.7. Estará disponível na fan page oficial do Facebook os
percursos da prova com as quilometragens exatas. Em caso do
participante se perder por não observar a marcação ou indicações
da organização, o mesmo será responsável de retomar o percurso.
A organização não e responsável por o atleta se perda.
1.3.8. O percurso poderá ser modificado antes ou inclusive durante
o desenrolar da corrida por motivos de segurança dos participantes
ou outras circunstancias que a organização demande. Caso a
decisão seja tomada antes da largada os corredores serão
notificados. Caso a decisão seja tomada durante a corrida, os
participantes serão informados no posto de controle anterior a
modificação.
1.3.9. Os percursos estarão sinalizados com setas, fitas bump,
placas, tintas spray em quaisquer parte que sirva para orientar a
direção dos atletas. O atleta deve ter atenção em bifurcações e
singletracks.
1.3.10. As imagens que se obtenham na corrida poderão ser
utilizadas pela organização e pelas empresas patrocinadoras para
fins de publicidade do evento e de seus produtos.
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1.3.11. Responsabilidades: Ao inscrever-se e assinar a ficha, o
participante aceita o presente regulamento e declara:





Estar fisicamente apto para a competição.
Conhecer as informações do percurso.
Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona.
Conhecer as dificuldades para realizar resgates em alguns
pontos do percurso.
 Saber inclusive que haverá lugares que não existe acesso de
veículos.
 Conhecer as características do terreno e os possíveis riscos de
lesões como torções, luxação e fraturas. E que por razoes de
segurança, a organização priorizara emergências medicas,
considerando-se casos que podem gerar risco de morte,
podendo então demandar mais tempo as lesões mais simples.
 Eximir a Organização, a Prefeitura, os proprietários das terras
por que passe a corrida e os patrocinadores de toda
responsabilidade por acidentes pessoais; danos e perdas de
objetos.
2 – DAS CATEGORIAS
As categorias estão divididas de acordo com as distancias de
referencia. A classificação dar-se-á conforme a divisão por
categorias descritas abaixo:
 6Km
Categorias Masculino/Feminino;
 12km
Categorias Masculino/Feminino;
 21Km
Categorias Masculino/Feminino dividido por idades conforme
faixas etárias abaixo:
-

18 até os 29 anos
30 até os 39 anos
40 até os 49 anos
50 até os 59 anos
Acima 60 anos
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(Anos completados para o 31-12-2017)
Aqueles corredores que não tenham cumprido 18 anos até data do
evento, deverão solicitar inscrição direto com a organização
e apresentar uma autorização por escrita do pai ou responsável, que
deverá ser apresentada no momento da retirada do kit.
3. DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 21km 12km e 6km.
A premiação será:

 Troféus do 1º ao 3º lugar.
 Medalha de participação para todos que cruzarem a linha de
chegada.
Os corredores deverão OBRIGATÓRIAMENTE estar presentes na
cerimônia de premiação para receber o troféu. Não serão entregues
premiações para terceiros. As medalhas são para todos aqueles que
cruzem à linha de chegada. Só terão direito a medalha aqueles que
tiverem concluído o percurso.
Eventuais recursos quanto á classificação final deverão ser feitos por
escrito, á Organização, mediante pagamento de uma taxa de R$
100,00, até 30 minutos após a divulgação dos resultados no local da
prova.
Os resultados extra-oficiais serão divulgados após o termino da
prova e serão publicados no site www.cronoteam.com.br até 48
horas após o evento e oficialmente, com possíveis correções, após
10 (dez) dias uteis do evento.
4. CAMISETA OFICIAL DO EVENTO E NÚMERO DE PEITO
DOS PARTICIPANTES
A camisa oficial do evento não é de uso obrigatório. O número de
peito deverá estar visível na frente, não ter cortes, sem dobraduras.
5. DOS SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO / ASSISTÊNCIA
-

Posto de hidratação em média a cada 3km
Serviços de hidratação e frutas na chegada
Serviço de assistência medica via ambulância no percurso;
Staffs no percurso para apoio.
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6. DAS SANÇÕES
 Os participantes não podem ser acompanhados por
bicicletas, motos ou qualquer outro tipo de veiculo,
podendo o corredor que infringir essa regra ser
desclassificado.
 Não percorrer todo o percurso oficial, obtendo uma vantagem,
poderá ser motivo, a avaliação do Diretor Técnico a saber:
-Tempo adicional se o erro for involuntário. O tempo de penalização
será definido pelo Diretor Técnico.
- Desclassificação se considerar que a falta foi voluntaria e o
corredor obtiver vantagem.
7. DA CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE”
Para a classificação na competição, um sistema automático de
cronometragem através de um chip Identificador que o corredor
terá que levar durante toda a competição, do jeito que lhe será
indicado.
O tempo de todos os atletas que participarem da prova será
cronometrado pela empresa Cronoteam Cronometragem
esportiva e informado posteriormente, desde que o atleta tenha
observado às normas previstas neste regulamento.
O
atleta
fica
ciente
que
deverá
conferir
no
site
www.cronoteam.com.br os horários e os locais para realizar a
retirada do chip de cronometragem, juntamente com o kit atleta.
O atleta que não retirar o seu chip na data e horários estipulados
fica ciente que renuncia ao direito de ter cronometrado seu tempo.
O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do
atleta quando se observar por algum fiscal à falta do uso do chip.
O chip deverá ser afixado no calçado do atleta, conforme segue
suas instruções no próprio chip e sua utilização é de
responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de
sua não utilização;
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A utilização inadequada do chip pelo atleta acarreta a não marcação
do tempo, isentando a Comissão Organizadora, Cronoteam
Cronometragem esportiva na divulgação dos resultados.
Todos atletas receberão um envelope lacrado contendo suas
informações na etiqueta, um chip descartável, um número de peito
e um saquinho com 4 alfinetes;
•.
•.
•.
•.

Não esqueça seu chip.
Não o troque com outro corredor.
Não o coloque num lugar diferente do indicado pela organização.
Devolva-o quando a competição tiver acabado.

SUGESTOES GERAIS Ao receber o envelope com o chip, verifique
que o número coincida com o número de corredor designado nas
listas. CADA CORREDOR QUE CRUZAR A CHEGADA SEM SEU CHIP
NÃO SERÁ REGISTRADO NOS RESULTADOS FINAIS. ESTA
CLÁUSULA E INAPELÁVEL.
8. CLIMA
Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras
contingencias que coloquem em risco a integridade física dos
participantes, poderá acontecer a postergação da prova ou a troca
de seu percurso. Em ambos os casos não se reembolsara nem
parcial nem integral as inscrições.
9. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
9.1 - COMUNICAÇÃO:
Considera-se como meio oficial de comunicação
https://www.facebook.com/palmaciaecoturismo/

a

pagina

O participante devera consultar periodicamente a fan page a fim de
estar por dentro das informações gerais e possíveis modificações no
regulamento, pois A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar
qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as
necessidades do EVENTO, informando estas alterações até a retirada
do Kit do atleta.
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PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO
E-mail: palmaciaecoturismo@gmail.com
Fone (85) 988480529 / 99775074 em Fortaleza.
9.3 Recomenda-se o atleta inscrito na categoria 21k, levar
seu sistema de hidratação (mochilas ou garrafas) devido ao
forte calor da região. O atleta que for flagrado sem o
sistema de hidratação no percurso, poderá ser advertido,
mas não desclassificado.
9.2- SEGUROS:
Os corredores estão segurados com uma apólice de acidentes
pessoais cujas condições particulares contem:
Cobertura: Morte Acidental e Invalidez
Âmbito da cobertura: Somente durante a participação do evento,
não cobre o risco de itinerário. Qualquer gasto superior ao
mencionado e por conta do participante.
A Comissão Organizadora não se responsabilizará por acidentes que
por ventura possam ocorrer, antes, durante ou após a competição,
prestando apenas os primeiros socorros que se fizerem necessários.

10. DAS INSCRIÇÕES
10.1 A taxa de inscrição para a Corrida por atleta individual é:
1º Lote (19/06 a 30/06)
 Kit Básico - R$ 50,00 (Chip + Numero Peito + Hidratação +
Medalha + Lanche + seguro + Ônibus)
 Kit Pró - R$ 65,00 (Camisa + Chip + Numero Peito +
Hidratação + Medalha + Lanche + brindes + seguro +
Ônibus)
2º Lote (01/07 a 31/07)
 Kit Básico - R$ 60,00 (Chip + Numero Peito + Hidratação +
Medalha + Lanche + seguro + Ônibus)
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 Kit Pró - R$ 75,00 (Camisa + Chip + Numero Peito +
Hidratação + Medalha + Lanche + brindes + seguro +
Ônibus)
3º Lote (01/08 a 21/08)
 Kit Básico - R$ 65,00 (Chip + Numero Peito + Hidratação +
Medalha + Lanche + seguro).
Ônibus para o translado dos atletas será feito através
de veículos da prefeitura de Palmácia, e estão
limitados a 100 primeiras vagas.
INSCRIÇÃO ATLETA LOCAL
Os atletas residentes no município de Palmácia, terão inscrição com
preço especial, como uma forma de incentivo a prática esportiva no
município. A inscrição deverá ser feita com Gerisvaldo Ferreira,
em Palmácia, com a apresentação de comprovante de residência
no município:
 Kit Local Básico - R$ 35,00 (Chip + Numero Peito +
Hidratação + Medalha + Lanche + seguro)
 Kit Local Pró- R$ 50,00 (Camisa + Chip + Numero Peito +
Hidratação + Medalha + Lanche + seguro)
10.2
As
inscrições
serão
realizadas
pelo
site www.cronoteam.com.br e com parceiros e lojas físicas
credenciadas e divulgadas pela organização, até o dia 21 de agosto
de 2017, podendo ser encerradas antes, caso seja alcançado o
número máximo de 200 participantes.
10.3 As inscrições serão limitadas a 200 (duzentos) atletas;
10.4 Os atletas de 60 anos ou mais terão 50% de desconto
no valor da inscrição;
10.5 A Organização poderá, a qualquer tempo e sem aviso
prévio, prorrogar prazos ou aumentar o número de
inscrições em função de necessidades e disponibilidades
técnicas ou estruturais;

PALMACIA TRAIL RUN DESAFIO VERTICAL
10.6 O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma
hipótese;
10.7 NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
10.8 A inscrição e pessoal e intrasferível.
10.9 – Após o ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES será
publicado uma LISTA DE INSCRITOS na fan page oficial.
11. RETIRADA DE KIT E CONGRESSO TÉCNICO:
11.1 Os atletas oficialmente inscritos receberão de acordo com sua
inscrição um kit pré-prova contendo: chip descartável de
cronometragem, número de peito; alfinetes; Camisa (se incluso),
pulseiras de controle, brindes de possíveis patrocinadores (de
acordo com o kit contratado).
6.2 Para retirar o kit o atleta ou seu representante
devidamente autorizado deverá apresentar: documento de
identidade (original ou cópia simples) e comprovante de inscrição
original (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma);
12. LOCAL, HORÁRIOS E PROGRAMAÇÃO
IMPORTANTE - Chegue ao local da prova com no mínimo uma hora
de antecedência da largada da prova;
- Esteja hidratado e alimentado adequadamente;
- Use vestimenta e equipamento de segurança adequada à prática
esportiva.

12.1 A concentração, largada e dispersão da Corrida será na praça
da Igreja Matriz de Palmácia.
12.2 A Largada, a Chegada e a premiação serão na praça da Igreja
Matriz de Palmácia.
12.3 O evento terá a seguinte Programação:
 21/08 – Segunda – 23:30hs Encerramento das Inscrições
 24 e 25/08 – Quinta e Sexta – Entrega de Kits em Fortaleza
CE.
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Local: Loja Nutriente Suplementos
Endereço: Galeria Pátio agua Fria, Av Washington Soares 3690 –
Parque Manibura – Fone (85) 3278.2162 – Horário: 09:00hs as
21:00hs
 26/08 – Sábado – 19:00hs Congresso Técnico
Local: Escola Maria Amélia
Endereço: Centro, Palmácia CE
 27/08 – Domingo - Prova
06h00 – Início de funcionamento da secretaria de prova para
entrega de kits;
06h30 – Término da entrega de números e chips;
06h45 – Aquecimento/alongamento para a largada;
07h00 – Largada dos atletas em geral;
11h00 – Inicio da Premiação;
13h00 – Encerramento.
13. TERMOS FINAIS
13.1 À Organização reserva-se o direito de retirar da prova, a
qualquer tempo, qualquer atleta que não estiver em condições de
saúde adequadas à prática esportiva;
13.2 O atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de
imagem, inclusive as de arena, renunciando ao recebimento de
qualquer renda que vier a ser auferida com direitos à televisão ou
qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, promoções,
Internet e qualquer mídia, em qualquer tempo;
13.3 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do
percurso e observar os desníveis e obstáculos Naturais que possam
existir ao longo do caminho; como também total atenção quando o
percurso passar por rodovias;
13.4 Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou
equipes, se conflitantes com a dos patrocinadores, apoiadores ou
realizadores oficiais da prova, poderá aparecer em propaganda
dentro do evento;
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13.5 O atleta que largar em local diferente do indicado pela
Organização, pular a grade no momento da largada, praticar
irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas será passível de
desclassificação;
13.6 Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão
Organizadora, que terá decisão final de forma soberana, não
cabendo recurso destas decisões.

PALMACIA TRAIL RUN “DESAFIO VERTICAL”, 22 Junho 2017.
Organização.

