
DESAFIO TRIP 
TRAIL DA TORRE 
                               6°Edição. 

.Data: 02/SETEMBRO/2018. 

Local da Largada:  

- Clube Cassiense –  

- Cássia – MG  

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS NO VALOR DE: 

R$60,00 ATÉ 19 DE AGOSTO 

R$75,00 20 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO  

INSCRIÇÕES NO LOCAL R$85,00. 

PROGRAMAÇÃO 

07h00 - Abertura da secretária.  

08h30 – Fechamento da secretária.  

08h35 - Abertura do grid de largada. 

09h00 - Largada de todas as categorias. 

13h00 – Premiação de todas as categorias. 

  

.REGULAMENTO 2017: 

Artigo 1º - Das Categorias 

CATEGORIAS: 

01 - Sub 15 - 12 a 14 anos  



02 - Sub 19 - 15 a 18 anos  

03 - Sub 23 - 19 a 22 anos  

04 - Sub 30 - 23 a 29 anos  

05 - Sub 35 - 30 a 34 anos  

06 - Sub 40 - 35 a 39 anos  

07 - Sub 45 - 40 a 44 anos  

08 - Sub 50 - 45 a 49 anos  

09 - Sub Over - 50 anos acima  

10 - Sport -13 a 80 anos  

11 – Feminino – 14 anos acima  

12- Dupla Masculina – 13 a 80 anos  

13- Dupla Mista – 13 a 80 anos   

Artigo 2º - Da segurança do atleta 

I - Obrigatório uso de capacete e luva durante a prova. Haverá uma vistoria 
técnica da bike no grid de largada. Em caso de acidente permanecer no local 
para atendimento. No formato atual o circuito será aberto ao trânsito de 

veículos, cuidado e transitar pela direita. 

Artigo 3º - Dos direitos e deveres do atleta 

I - O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores. 
II - o atleta tem direito de garantir seus direitos, entrando com recurso por 
escrito e taxa de R$ 100,00. Caso o julgamento favorável a taxa será 

devolvida. O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação. 

Artigo 4º - Horários, formato da competição, apoio e Lacres 

I - A prova será no formato Maratona com distância não menor que 40 km e 
não superior a 60 km; 

II - Permitida a troca de bicicleta e apoio técnico se fará na área de apoio 

definida pela organização. Água e alimentação serão por conta do atleta 
podendo a organização oferecer pontos água ao longo do circuito; 

III - A organização poderá antecipar ou retardar a largada com aviso prévio de 
30min; 

IV - Atenção para os Lacres de circuito. A falta de 01 Lacre na conferência final 

terá como penalidade o débito de 30 minutos do tempo de prova; 



V - FIQUEM ATENTOS - Além dos Lacres de circuito haverá Postos de controle 

numérico; 

VI- A organização determinará um tempo limite de prova válido para a 
cronometragem oficial de acordo com as condições climáticas e circuito. 

VII- A Categoria Dupla Masculina e Dupla Mista só serão computados os tempo 
com a chegada dos dois atletas. 

VIII- Durante a prova se o atleta perder sua placa numérica o mesmo terá que 

anunciar seu número na chegada ficando a empresa responsável pela 
cronometragem isenta de qualquer reclamação. 

IX- Haverá no mínimo 02 (dois) pontos de água e apoio no circuito da corrida. 

Artigo 5º - Das inscrições e identificações numéricas 

I - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no 

site www.PELOTO.COM.BR.com.br 

II - Atenção: O valor da inscrição somente será devolvido por motivo médico, 
comprovado pela apresentação do atestado médico válido até 48 horas antes 
do evento; 

III - O atleta deverá portar o Kit numérico durante todo o percurso. 

IV - Na retirada do Kit e assinatura da súmula de prova, apresentar originais da 

identidade, boleto de pagamento e TERMO DE 
RESPONSABILIDADE devidamente preenchido e assinado. 

Artigo 7º Premiação, valores e kit atleta. 

° OS 100 PRIMEIROS INSCRITO PAGOS GANHARAM UM KIT ATLETA 
COM CAMISETA + BRINDES DE PATROCINADORES. 

° Os 150 primeiros competidores a completarem a prova terão direito a Mini-

Troféus de participação. 

° Troféus Personalizados CINCO (5) primeiros colocados por categoria. 

° Haverá uma premiação em dinheiro para os 05 (cinco) primeiros 
competidores da (Geral Elite Masculina e para Geral Feminino)  

- Premiação Especial (Geral Elite Masculina/Geral Feminino): 

 1º - Troféu + dinheiro  

 2º - Troféu + dinheiro 

3º - Troféu + dinheiro 

4° - Troféu + dinheiro 

http://www.tripadventure.com.br/upload/Termos%20de%20Responsabilidade/termo_responsabilidade_2014.doc
http://www.tripadventure.com.br/upload/Termos%20de%20Responsabilidade/termo_responsabilidade_2014.doc


5º - Troféu + dinheiro 

- Premiação Categorias Pro e Sport: 

1º - Troféu  

2º - Troféu  

3º - Troféu    

4° - Troféu  

5° - Troféu  

Observação: Os atletas da categorias Elite Masculina e Feminina Geral, 

saem das categorias que estavam antes. 

Realização: JP SPORTS                                       

Contato: (35) 9.9213-2548 TIM 


