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Regulamento - “Etapa Orlândia” – Trilhos Run Séries 2018 

 

 A Trilhos da Mogiana Run Series 2018 – Etapa Orlândia – se utilizará da nomenclatura 2º Running e Caminhada 

de Orlândia, contará com o apoio da Prefeitura Municipal de Orlândia e será realizada pela Esqueda Marketing 

Esportivo.  

 

1 – DATA DA REALIZAÇÃO: 01 de ABRIL de 2018 

 

2 – HORÁRIOSDA LARGADA: 12k / 6k - 08h 00min  

 

3 – LOCAL DA LARGADA E CHEGADA: “Parque da Gruta” – Parque Municipal Prefeito Cyro Armando Catta Preta, 

localizado na Avenida 19, S/Nº, Jardim Recreio, Orlândia – SP  

 

4 – DISTÂNCIAS: Red 12 / Green 6; 

a) Os mapas dos percursos serão divulgados posteriormente no site oficial da prova.  

 

4.1 – RED 12 - 02 (duas) voltas no percurso que totalizará aproximadamente 12000m, com limite de tempo 

máximo para conclusão de 02 (duas) horas. (Atentar para limitações do Artigo 5.1) 

 

4.2 – GREEN 6– 01 (uma) volta no percurso que totalizará aproximadamente 6.000m, com limite de tempo 

máximo para conclusão de 1,5 (uma e meia) horas. Será permitida a participação de atletas de todas as idades, sendo 

que os participantes menores de 18 anos deverão ter autorização dos responsáveis legais. 

 

5 - PARTICIPANTES: Liberada a todos os interessados respeitando os critérios abaixo descritos; 

 

5.1 - GERAL: Liberada a todos interessados acima de 12 anos, onde os menores de 18 anos deverão ter 

autorização e acompanhamento dos responsáveis legais e não estão autorizados a participarem de provas de 10.000 

ou mais; 

 

5.3 – PNE/CADEIRANTES: Liberada a todos os interessados, independentemente da idade ou do tipo de 

deficiência.  

a) Cadeirantes que não possuírem equipamento específico deverão estar obrigatoriamente acompanhados de um 

STAFF; 

b) Caso o atleta necessite de algum apoio (Acompanhamento de Staff, alteração no percurso, entre outros) o mesmo 

deverá entrar em contato com a organização através do contato oficial e solicitar.  

Parágrafo único: A “Declaração de autorização” para os menores de 18 anos deverá ser preenchida pelo responsável 

e entregue a organização na retirada do kit do atleta; 

6 – CLASSIFICAÇÃO: GERAL (RED 12 / GREEN 6) e FAIXA ETÁRIA (Apenas RED 12); 

 

6.1 – GERAL – Os atletas (Masculino/Feminino) sem referência quanto à idade que concluírem o referido 

percurso em menor tempo dentre todos os inscritos. 
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 6.2 – FAIXA ETÁRIA: Os atletas (Masculino/Feminino) que efetuarem o percurso em menor tempo dentre os 

inscritos nas categorias que seguem. (Para computar a faixa etária do atleta será utilizada a idade do atleta em 

31/12/2018);** Segundo os itens 4.1 e 4.2 deste Regulamento só podem se inscrever no Percurso RED 12 atletas 

maiores de 18 anos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 – PNE: Os atletas (Masculino/Feminino) independentemente da idade ou do tipo de deficiência. que 

efetuarem o percurso em menor tempo dentre os inscritos. 

a) Caso o atleta faça inscrição PNE e opte por se classificar na GERAL e FAIXA ETÁRIA o mesmo deve entrar em 

contato com a organização através do contato oficial e solicitar tal alteração.  

 

7 – PREMIAÇÃO: Todos os participantes inscritos que concluírem a prova receberão medalha de participação 

mediante a entrega do chip de cronometragem no final da prova; 

a) Não haverá duplicidade de premiação.  

 

7.1 – GERAL - RED 12 / GREEN 6 (Masculino / Feminino): 1º ao 5º LUGAR – Troféu; 

 

7.2 – FAIXA ETÁRIA – RED 12: 1º ao 3º LUGAR – Troféu; 

 

7.3 – PNE – RED 12 / GREEN 6 (Masculino / Feminino): 1º ao 3º LUGAR – Troféu.  

a) Como não há diferenciação entre os tipos de atleta PNE, os CADEIRANTES sempre terão prioridade 

independentemente da classificação.  

8 – KIT DO ATLETA: O Kit do Atleta será composto por chip retornável, número de peito, alfinetes, medalha de 

participação, camiseta em tecido tecnológico (Tamanhos BL, P, M, G e GG conforme disponibilidade no ato da entrega) 

e kit Finisher. 

9 – ENTREGA DO KIT ATLETA: O Kit será entregue nos dias 31 de MARÇO de 2018 das 10:00 às 18:00 em local a 

ser divulgado posteriormente e 01 de ABRL de 2018, das 06:30 às 07:30 no local da prova mediante apresentação de 

documento de identificação. Caso um terceiro venha fazer a retirada do Kit, este deve estar de posse do seu próprio 

Masculino Feminino 

M 00/19 - de 00 A 19 ANOS** F 00/19 - de 00 A 19 ANOS** 

M 20/24 - de 20 A 24 ANOS  F 20/24 - de 20 A 24 ANOS 

M 25/29 - de 25 A 29 ANOS F 25/29 - de 25 A 29 ANOS 

M 30/34 - de 30 A 34 ANOS F 30/34 - de 30 A 34 ANOS 

M 35/39 - de 35 A 39 ANOS F 35/39 - de 35 A 39 ANOS 

M 40/44 - de 40 A 44 ANOS F 40/44 - de 40 A 44 ANOS 

M 45/49 - de 45 A 49 ANOS F 45/49 - de 45 A 49 ANOS 

M 50/54 - de 50 A 54 ANOS F 50/54 - de 50 A 54 ANOS 

M 55/59 - de 55 A 59 ANOS F 55/59 - de 55 A 59 ANOS 

M 60/64 - de 60 A 64 ANOS F 60/00 – 60 ANOS e Acima 

M 65/69 - de 65 e acima  
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documento, como também fotocópia (XEROX) ou foto em aplicativo de celular do documento de identificação do atleta 

para o qual vai efetuar o procedimento. 

a) Solicitamos aos atletas da cidade efetuem a RETIRADA do Kit no dia anterior da PROVA; 

b) O tamanho da camiseta está sujeito disponibilidade na hora da entrega. 

 

10 – INSCRIÇÕES: As inscrições serão encerradas no dia 23 de março de 2018 ou se atingirem os limites descritos 

abaixo. 

 

Limite de inscrições: 

 150 vagas para a prova de 12 km; 

 150 vagas para a prova de 6 km; 

 

a) Todas as informações da prova estão disponíveis em www.esqueda.com.br/trilhos; 

b) As inscrições serão realizadas através do site: www.incentivoesporte.com.br; 

c) Os atletas menores de idade só poderão participar das provas com a autorização do responsável, a qual deverá ser 

assinada no ato da retirada do Kit do Atleta; 

d)Todas as informações fornecidas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do participante; 

 

11 – TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 

DISTÂNCIAS Até 28/02/2018 Até 12/03/2018 Até 23/03/2018 

RED 12 / GREEN 6 R$ 60,00 R$ 65,00 70,00 

 

a) Atletas com mais de 60 anos e PNE terão 50% de desconto sobre o valor da TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) A cada participante será fornecido um número que deverá ser obrigatoriamente utilizado no peito, sem rasura ou 

alterações, não podendo ser trocado ou emprestado para terceiros, sob pena de desclassificação; 

b) Toda irregularidade ou atitude anti-esportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação; 

c) Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a pé, de bicicleta ou em veículo 

motorizado, caracterizando “pacing”. O não cumprimento dessa condição implicará na desclassificação do atleta; 

d) O atleta deverá correr sempre na pista delimitada para a corrida, respeitando o percurso determinado pela 

organização. O não cumprimento dessa condição implicará na desclassificação do atleta; 

e) Os prêmios devem ser retirados no dia do evento, não ficando a organização responsável por enviá-los em data 

posterior.  

f) A Comissão Organizadora oferecerá aos participantes todas as informações sobre o percurso e não se 

responsabilizará por possíveis defeitos na pista; 

g) A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância para primeiro atendimento e remoção emergencial, sendo que 

a continuidade desse serviço, caso necessário, será efetuada na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. O 

PARTICIPANTE ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a 

Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico;  

h) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com os atletas, 

antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão tomadas para a total segurança dos concorrentes; 
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i) A Comissão Organizadora poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo 

e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos PARTICIPANTES 

j) A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, tendo início logo após seu término; 

k) Haverá Guarda-Volumes; 

l) Haverá fiscais e postos d’água durante o percurso; 

m)Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de 

nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados e ou danificados pelos PARTICIPANTES no 

evento.   

n) A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este regulamento, 

total ou parcialmente:  

o) O resultado estará disponível até o 3º dia útil após a sua realização em www.esqueda.com.br/trilhos; 

p) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da prova.  

q) Dúvidas serão respondidas e sugestões analisadas, sempre através do contato oficial:  contato.esqueda@yahoo.com.br 

 

13 – DECLARAÇÃO: Ao efetuar a inscrição, declaro estar em perfeitas condições de saúde, e condicionado a participar 

da prova, onde assumo inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que por ventura eu possa sofrer antes, durante 

e após a prova. Assumo a responsabilidade pelas informações prestadas e estou de acordo com o regulamento da 

prova. Autorizo a utilização da minha imagem para divulgação do evento, renunciando o recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida. Caso eu não devolva o chip utilizado para cronometragem da prova comprometo-me a pagar 

aos organizadores o valor de R$100,00 (cem reais), como forma de reposição da perda. 
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