
 

 

 

II DESAFIO MILHAS TRILHOS & TRILHAS 

Trail Run PE 2017 

“O Desafio agora é outro...”  
 
 
 

REGULAMENTO OFICIAL 
 

A – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1) O  2º Desafio Milhas Trilhos & Trilhas – Trail Run PE / 2017, doravante denominado 
Desafio T&T, realizar-se-á, no Domingo, dia 17 de dezembro de 2017, com uma distância 
de 10 ou 20 milhas, equivalente a 16Km ou 32km, respectivamente, a ser escolhida por cada 
atleta no ato da inscrição;  
 
2) A largada das provas será às 06:15hr para as 20 milhas e 07:00hr para as 10 milhas, dentro 
do Hotel Campestre de Aldeia, localizado no km 13 na estrada de Aldeia; 
 
3) O evento dar-se-á sob quaisquer circunstâncias climáticas. Poderão participar da prova, 
atletas de ambos os sexos, maiores de 18 anos, regularmente inscritos de acordo com a 
ficha de inscrição e Regulamento Oficial da prova;  
 
4) O Desafio T&T será disputado individualmente pelos atletas em terreno 
predominantemente de estradas de terra, riachos e trilhas, com vários aclives e declives de 
grau baixo a moderado com percursos aferidos por GPS e odômetro. 
 
5) Os atletas serão divididos apenas por gênero para efeitos de classificação. Assim, não 
haverá classificação por faixa etária. Sendo realizado conforme exemplo a seguir: 
Masculino: 1º, 2º , 3º e sucessivamente. Feminino: 1º, 2º, 3º e sucessivamente tanto para 
as 10 milhas como para as 20 milhas; 
 
6) No ato da inscrição, cada atleta deverá concordar com o termo de responsabilidade da 
prova e ler este Regulamento Oficial, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo;  
 
7) A inscrição do Desafio T&T é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação, bem como mudar de percurso após realizada 
a inscrição. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não 
comunicar aos organizadores do evento será responsável por qualquer acidente ou dano 
que venha acontecer, isentando qualquer responsabilidade da organização da prova, seus 

patrocinadores e órgãos públicos envolvidos na prova; O “número de peito” deverá ser 
afixado na parte frontal da camiseta. É obrigatório o uso do 
mesmo durante todo o percurso da Corrida. Qualquer danificação ou má visualização 
de tal número implicará na desclassificação/penalidade ou retirada do participante 
inscrito, pelos Fiscais, antes da chegada da Corrida. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
8) As inscrições somente serão realizadas online pelo site do evento 
www.trilhosetrilhaspe.com.br e serão conforme a seguir: Para 10 milhas, o valor da 
inscrição será de R$ 90,00 (noventa reais) no período entre 01/07 a 31/10. Após este 
período, até o dia 15/11/2017 o valor será de R$ 110,00 (cento e dez reais). Para as 20 
milhas, o valor da inscrição será R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) no período entre 
01/07 a 31/10. Após este período, até o dia 15/11/2017 o valor será de R$ 145,00 (cento e 
quarenta e cinco reais), ou atingir o limite das vagas sendo assim distribuídas: 150 vagas 
para 10 milhas e 150 vagas para 20 milhas. Todos os valores das inscrições, terão um 
acréscimo da taxa de comodidade do site. Após estes prazos serão encerradas as inscrições 
ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite de vagas disponíveis;  
 
9) A organização do evento poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 
ou ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;  
 
10) O valor da inscrição não será devolvido em hipótese nenhuma; 
 
11) Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes apenas na 
área da largada e chegada da prova. 
 
B – DA PROVA 
 
1) A prova terá a duração máxima de 03:00h (três horas) para as 10 milhas e 05:30 (cinco 
horas e trinta minutos) para as 20 milhas. O atleta poderá ser convidado a se retirar da 
prova, quando a organização do evento julgar essencial o abandono em função da 
preservação da integridade física do mesmo; 
 
2) Os atletas de 10 milhas deverão retornar pelo mesmo percurso de ida a partir do km 7, 
quando farão o retorno pelo mesmo trecho percorrido indo até o km 13, onde deverão 
entrar na última trilha da prova e se dirigir para a chegada. 
 
3) O percurso está demarcado com setas brancas ao longo das estradas, fitas zebradas, 
placas sinalizadoras de kilometragem, placas indicativas de sentido da pista, bem como por 
alguns staffs  ao longo do percurso; 
 
4) Dentro do percurso, haverá postos de hidratação distribuídos da seguinte forma:  
Para 10 milhas: 5Km, 9Km, 12km (isotônico), 14km, chegada. 
Para 20 milhas: 5km, 10km; 15km; 20Km (isotônico); 25km; 30km; chegada; 
 
5) Haverá suporte médico na chegada da prova, para qualquer tipo de emergência, inclusive 
com evacuação para hospitais da rede pública; não haverá atendimento médico durante o 
percurso, entretanto poderá haver equipe de resgate para evacuação do atleta até o ponto 
de chegada para fins de atendimento de primeiros socorros; 
 
6) Durante toda o percurso, haverá batedor com Moto e/ou bike para guiar os atletas, 
principalmente os primeiros colocados de cada modalidade. 

http://www.trilhosetrilhaspe.com.br/


 

 

 
 
 
C- ITENS DE SEGURANÇA 
 
1)  Para o percurso de 20 milhas será de uso obrigatório: cinto, mochila ou garrafas de 
hidratação. O nº do peito com uso frontal e visível é obrigatório para TODOS os atletas, 
sejam de 10 milhas ou 20 milhas, sendo desclassificado o atleta que não estiver, portanto o 
nº de peito, bem como seu suporte de hidratação (para os atletas de 20 milhas);  
D – PARTICIPAÇÃO  
 
1) Os atletas deverão estar no local da largada do Desafio T&T até às 06:00hs (seis horas da 
manhã), quando serão dadas as instruções finais, importantes para a prova. 
 
2) No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento Oficial, o participante aceitará 
todos os termos do deste regulamento assumindo total responsabilidade por sua 
participação no evento de acordo com o Termo de responsabilidade do evento que deverá 
ser entregue na retirada do kit. 
 
E – ENTREGA DE KITS  
 
1) O local e horário da entrega do kit do atleta será entre os dias 15 e 16/12/2017 a ser 
definido. No dia do evento não será entregue kits, salvo nos casos autorizados pela comissão 
organizadora;  
 
2) O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará 
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Em hipótese alguma será feita 
entrega de kit do atleta fora dos dias e horários estipulados;  
 
3) O kit do atleta terá a seguinte composição:  
 
>> Broches de fixação de nº de peito; 
>> Uma camisa do evento; 
>> Numeração de peito a ser obrigatoriamente usada pelo atleta na prova;  
>> Um boné do evento;  
>> brindes de fornecedores (se houver disponibilidade) 
>> A camiseta FINISHER será entregue na chegada a todos os atletas que completarem o 
percurso somente para as 20 milhas. 
 
4) Terceiros poderão retirar o kit do atleta, mediante entrega da cópia do documento de 
identidade do atleta; 
 
5) A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente na parte 
frontal do corpo, durante toda a realização da prova, sendo passível de desclassificação os 
atletas que não cumprirem este item;  
 
6) não haverá uso de chip de cronometragem, sendo o tempo de classificação, o tempo 
bruto de cada atleta.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
F – PREMIAÇÃO  
 
1) A premiação será assim distribuída:  
 

1.1) Geral Masculino e Feminino em cada modalidade de percurso: Os 3 (três) primeiros 
colocados de cada sexo receberão troféus exclusivos do evento e brindes dos 
patrocinadores (se houver);  
 
1.2) Todos os atletas concluintes receberão uma medalha FINISHER. Não serão entregues 
medalhas e brindes para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova;  
 
2) Para definição da classificação dos 3(três) primeiros colocados de cada sexo no geral será 
considerado o tempo bruto, bem como para os demais atletas para ordenação de 
classificação;  
 
3) Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao podium, assim que a 
cerimônia de premiação for iniciada. O atleta que não comparecer ao podium durante a 
cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação da 
organização da prova;  
 
 
G – RESPONSABILIDADE  
 
1) Ao participar, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita 
totalmente o Regulamento Oficial, participando por livre e espontânea vontade, sendo 
conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, 
alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação na prova, antes, durante e depois da mesma;  
 
2) Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos e 
não haverá checagem de avaliação médica dos atletas por parte da organização;  
 
3) O atleta é responsável pela decisão de participar do Desafio T&T, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. Entretanto, pode a organização da prova, a seu critério, excluir o participante 
a qualquer momento para fins de integridade física do atleta;  
 
4) A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e demais 
objetos deixados no guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 
porventura os atletas venham a sofrer durante a participação deste evento. Este serviço é 
uma cortesia aos participantes; 
 
 
 
 
  



 

 

5) Ao participar, cada atleta está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua 
imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou 
qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários 
relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores 
ou meios de comunicação em qualquer tempo e data. Filmes e fotografias relativos à prova 
têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em 
destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos 
organizadores da prova por escrito;  
 
 
 
 
H – FINAL  
 
1) A comissão organizadora poderá suspender o evento por questões de segurança  e/ou 
motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;  
 
2) As dúvidas ou informações técnicas sobre o Desafio Trilhos e Trilhas – Trail Run PE / 2017 
deverão ser enviadas somente pelo e-mail: trilhasetrilhas@gmail.com para que seja 
registrada e respondida em prazo oportuno;  
 
3) A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este regulamento, total ou parcialmente;  
 
4) As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora 
do Desafio T&T de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
5) A comissão organizadora será composta por:  
 

 Albenes André – (81) 99144.2816 

 Fernando Sena – (81) 99928.7515 

 Flávio Lemos – (81) 99221.3904 
 

 


