
REGULAMENTO 
 
1. Programação Geral: 
 
a. Período de Divulgação do Evento: 23/06/2017 a 26/08/2017; 
 
b. Abertura das Inscrições: 23/06/2017 
 
c. Término das Inscrições: 18/08/2017 ou até completar o preenchimento de 700 vagas 

disponíveis; 
 
d. Entrega do Kit Atleta: 
 

a. Dias: 26/08/2017 (Sábado); 
c. Local: Shopping Arcádia Mall – Estrada União e Indústria 10.126 – Jirau  – 
Itaipava – Petrópolis – RJ; 

 
 
e. Prova: 27/08/2016 
 
                   1. Concentração: 8h00min – Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes; 
                   2. Largada: 9h; 
                   3. Premiação: 12:30h; 
 
f. Término do Evento: 13h (Previsão); 
 
g. Divulgação dos Resultados – 28/08/2017 – até às 15h – site da corrida. 

 
 

2. Participação: 
 
Poderão participar da corrida atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, regularmente 
inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova. 

 
2.1 – A IDADE MÍNIMA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO É DE 18 ANOS; 
2.2 – A organização poderá solicitar a apresentação de documento comprobatório a qualquer 
atleta inscrito regularmente, no evento. 

 
3. Objetivo da Prova:  

 
A Itaipava Trail Run tem por objetivos: 
 
Iniciação dos corredores amadores as provas de Montanha; 
Estímulo e desenvolvimento a prática de corridas de Montanha; 
Desenvolvimento das práticas sociais/ambientais e melhoria da qualidade de saúde e vida. 
 
 



 
    

4. Largada: Horário: 9h.  
 

4.1 - Local:  
Largada: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes 
Endereço: Estr. União e Indústria, 10000 - Itaipava, Petrópolis-RJ 
Chegada: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes 
Endereço: Estr. União e Indústria, 10000 - Itaipava, Petrópolis-RJ 
 
5. Regra da Prova: 

 
5.1 – Está vedada a participação de menores de 18 anos; 
5.2 – Todos os corredores, cadastrados corretamente, estarão assegurados pelo Seguro Atleta do 

Evento. 
 
6. Inscrições: 

 
6.1 - Período: 23/06/2017 a 18/08/2017; 
6.2 - Total de Vagas: 700; 
6.3 - Local de Inscrição: 
B. Site: https://www.focoradical.com.br/ 
6.4 - A organização poderá, a qualquer tempo, sem aviso prévio, rejeitar inscrições, suspender ou 

prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de inscritos em função da necessidade e 
disponibilidade técnica/estrutural; 

6.5 - A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida 
ser esclarecida junto à organização. O atleta é responsável pela veracidade das informações 
prestadas no ato da inscrição, caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da 
prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental; 

6.6 - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. O participante que 
ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que 
esta pessoa venha a sofrer; 

6.6 - A organização tem o direito de rejeitar qualquer inscrição; 
6.7 – Os idosos acima de 65 anos terão desconto de 50% na inscrição, devendo fazer contato 

diretamente com a organização da prova. 
 
 
7. Valores 
1º Lote – 30 de junho de 2017 – 5 k – 100,00  - 10 k – 120,00 – Promocional 
2º Lote – 30 de Julho de 2017 – 5 k – 120,00 – 10 k – 140,00 – 1 º Lote 
3º Lote – 17 de Agosto de 2017 – 5K 130,00 – 10 K – 150,00 - Final 
 
 
 
 



Valor da Taxa de Comodidade: 
 O valor da taxa de comodidade será cobrado sobre o valor da inscrição pela Empresa Foco 
Radical. 
 
Forma de Pagamento das inscrições: 
 As formas de pagamento aceitas pelo site são: cartão de crédito e boleto bancário. 
 
 
 8.  Kit atleta – Será composto por camiseta, lenço de corrida, número de peito que identifica o 

atleta inscrito, chip de cronometragem (Chip no pé) e alfinete. Será obrigatória a apresentação 
de comprovante da inscrição original (retido) e documento com foto. 

 
8.1 – Dias de Entrega:  
        a. 26/08/2017 (Sábado) – Horário: 12h às 20h; 
         b. Shopping Arcádia Mall – Estrada União e Indústria 10.126 – Jirau – Itaipava – Petrópolis - 

RJ 
 
8.2 – Não serão entregues Kits no dia do Evento. O participante que não retirar seu kit nas datas e    
         horários estipulados pela organização do evento ficará impedido de participar da prova e  
        perderá o direito ao kit; 
 
8.3 – Os tamanhos de camisas do evento serão: PP (BL), P, M, G e GG; 
 
8.4 – As camisas serão entregues conforme o cadastramento no ato da inscrição, não sendo possível 

a TROCA DE TAMANHO, na retirada do kit atleta 
8.5 - KIT PÓS PROVA: Medalha, água e frutas para todos devidamente inscritos na conclusão da 

prova. Somente os participantes terão direito ao kit, os atletas que não estiverem inscritos ou 
que não participarem da prova, não terão direito ao kit pós prova; 

8.6 – Solicita-se com caráter de ação social a doação de gêneros alimentícios, material de limpeza e 
higiene pessoal, cuja listagem será divulgada nos canais oficiais, que serão coletados no local de 
entrega de Kits. 

 
 
9.  Premiação e Resultados: O critério adotado para a classificação GERAL MASCULINO 

E GERAL FEMININO será a ordem de chegada (tempo bruto). 
 
9.1 - Premiação Geral – Masculino (5 Km e 10 Km) (1º ao 3º Lugar); 
 
9.2 - Premiação Geral –Feminino (5 Km e 10 Km) (1º ao 3º Lugar). 
 
Total de Troféus – 12 (Doze). 
 
9.3. Premiação Faixa Etária: O critério adotado para a classificação de FAIXAS ETÁRIAS será 

tempo liquido). 
 
 
 



9.3.1 - Masculino – (Premiação para os três primeiros de cada Faixa, nas provas de 5 Km e 10 Km 
 
A. 18 a 24 
B. 25 a 29 
C. 30 a 34 
D. 35 a 39 
E. 40 a 44 
F. 45 a 49 
G. 50 a 54 
H. 55 a 60 
I. 60 a 64 
J. 65 em diante 
Total de Troféus – 60 (sessenta) 
 
9.3.2 – Feminino – (Premiação para os três primeiros de cada Faixa, nas provas de 5 Km e 10 Km 
 
A. 18 a 24 
B. 25 a 29 
C. 30 a 34 
D. 35 a 39 
E. 40 a 44 
F. 45 a 49 
G. 50 a 54 
H. 55 a 60 
I. 60 a 64 
J. 65 em diante 
 
Total de Troféus – 60 (sessenta) 
 
9.3.3 – Pessoa com Deficiência (PcD):  
Haverá premiação para os três primeiros colocados na categoria PcD sem distinção de categorias. 
 
Total de Troféus – 6 (seis) 
 
10.  Resultados Oficiais: 
 

Os resultados oficiais serão publicados até às 15h no dia da corrida, no site da empresa 
contratada para cronometragem e no site da prova. 

 
11.  Entrega de Premiações: 

 
Os participantes que não estiverem presentes na entrega das premiações e que fizerem jus ao 
troféu terão um prazo de cinco (5) dias para solicitar por e-mail à organização da prova. O envio 
via Correio, desde que pague os custos da remessa. É necessário documento com foto para 
receber a premiação. 

 
 
 



12. Reclamações: 
 
Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, via e-mail, até sete dias 
após a primeira publicação do resultado no site do evento. 

 
13.  Cronometragem  
 
13.1 – Número de peito:  
1. Todo participante receberá junto ao kit da prova seu número de peito (pessoal e intransferível); 
2.  Deverá estar visível no abdome do atleta;  
3. Caso não esteja o participante será desclassificado;  
4. O número não pode estar dobrado, recortado, na lateral ou nas costas. 
 
13.2 – Chip eletrônico:  O chip de cronometragem deve ser utilizado conforme descrito no seu 

envelope e briefing antes da prova. Seu uso de maneira indevida implicará na ausência da 
divulgação do tempo percorrido pelo atleta, sendo dele a responsabilidade do uso correto. Nele 
há um código numérico referente ao atleta. A troca deste implica em desclassificação. 

 
 
13.3 – Resultado da cronometragem:  
 
1. O participante fica ciente de que a Cronometragem é um serviço “contratado/terceirizado”; 
2. A elaboração, o fornecimento de resultados, a divulgação e publicação dos mesmos e 

dependentes de equipamentos eletrônicos de transmissão de dados. Estes equipamentos podem 
sofrer algum tipo de interferência e perda de informações. Neste caso, a organização fica isenta 
do fornecimento dos mesmos. 

 
14.  Tempo limite de prova: 
 

 A prova terá duração máxima de 3h e o atleta que, em qualquer dos trechos, não estiver dentro 
do tempo máximo estipulado será convidado a se retirar da prova. 

 
15. Percurso:  
 

A prova terá dois percursos um de 5 Km e outro de 10K m, ambos terão a largada  e chegada no 
Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Estr. União e Indústria, 10000 - Itaipava, Petrópolis-
RJ),  
 
Percurso 10 Km. 
 

1 – Estrada Mineira 
2 – Estrada União e Indústria 
3 – R. Dep. Altair de Oliveira Lima 
4 – Trilha 
5 – Estrada Jerônimo Ferreira Alves 
6 – Travessia Passarela  
7 – Acesso BR 040 
8 – Travessia Trilha Sob Ponte – União Indústria 
9 – Trilha – Margem Rio Carvão 



10 – Travessia Rod. Philuvio Rodrigues 
11 – Trilha 
12 - Estrada União e Indústria 

 
 
Percurso 5 Km. 
 

1 – Estrada Mineira 
2 – Estrada  União e Indústria 
3 – R. Dep. Altair de Oliveira Lima 
4 – Trilha 
5 - R. Dep. Altair de Oliveira Lima 
6 - Estrada União e Indústria 

  
15.1 - O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, pular a grade no 

momento da largada ou qualquer outra atitude antidesportiva estará passível de desclassificação; 
 
15.2 – Todos os participantes têm deverão observar o trajeto da prova, manter-se no percurso 

determinado, tomando os devidos cuidados com desníveis e obstáculos (a organização não se 
responsabiliza por possíveis defeitos na pista). Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis 
têm as informações necessárias das ruas que integram o trajeto da corrida com antecedência e 
não será permitido qualquer meio auxiliar para alcançar algum tipo de vantagem (passível de 
desclassificação). 

 
 
16.  Postos de hidratação:  

 
Os Postos de hidratação serão posicionados aproximadamente nos kms 3 km, 5 km, 7 km 
obedecendo o limite estabelecido pela legislação do Município de Petrópolis. O descarte de 
copos deverá ser realizado nos primeiros 100 metros após o posto de hidratação em lonas a 
serem dispostas na lateral da pista pela organização. 
 

17. Participação de atletas PcD:  
 
1 - Os atletas que se enquadrarem em uma categoria PcD deverão enviar por e-mail o nome 

completo, RG, CPF, sexo, data de nascimento, endereço, equipe, telefone e anexar atestado 
médico comprobatório que o enquadre em uma das CATEGORIAS PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA; 

  
2 - O médico deverá informar também que o atleta está apto a percorrer o percurso de 10 Km ou de 

5 Km . Após análise pelo responsável o atleta será notificado, via e-mail (quando o tiver 
informado corretamente no cadastro) ou telefone, de que seu cadastro foi confirmado e sua 
inscrição foi efetivada. O atestado médico deve ser emitido em receituário próprio, assinada e 
com carimbo do CRM;  

 
3 - Haverá premiação para os três primeiros colocados na categoria PcD sem distinção de 

categorias. 
  



18.  Disposições gerais: A organização é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao 
regulamento, cancelamento e alteração no formato e percurso da prova por negociações com 
órgãos públicos e motivos que coloquem em risco a segurança dos participantes, antes, durante 
e após a prova. 

 
18.1 - Todo atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento, que a organização poderá incluir 

ou alterar, total ou parcialmente, o seu critério conforme necessidade do evento; 
 
18.2 - Ao participar deste evento, o participante aceitará e concordará, incondicionalmente em ter 

sua imagem divulgada por meio de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, televisão, internet ou 
qualquer outro meio de comunicação, seja para usos informativos, promocionais ou 
publicitários relativos a essa ou outras provas dessa empresa, 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/data. Filmes e 
fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores; 

 
18.3 - 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; 
 
18.4 - A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser cancelada caso 

as condições ponham em risco a integridade física dos participantes; 
 
18.5 -  As regras que não forem cumpridas são passíveis de desclassificação; 
 
18.6 - Nenhum atleta poderá dispor de apoio próprio, restringindo-se ao apoio da organização; 
 
18.7 - Tamanho das camisetas estarão sujeitos à disponibilidade, no momento da inscrição; 
 
18.8 - A organização não se responsabiliza por materiais de atletas nos locais de retirada dos kits, 

arena do evento, percurso e estacionamento indicado, não havendo nenhum tipo de reembolso. 
 
18.9 – Para o percurso de 10 k o atleta deverá possuir experiência em provas de trilha e altimetria. 
 
19. Segurança: 
 
1. Haverá 01 ambulância UTI Móvel, 01 moto-socorrista e 01 equipe de padioleiros (trilha) com 

desfibrilador, acompanhando todo percurso da prova com médicos e socorristas. Para os casos 
de remoção o atleta será levado para hospitais da rede pública de saúde sob responsabilidade da 
organização; 

 
1.1 O(a) Atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência  para 

hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer 
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico; 

 
2. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. O Atleta ou seu 

acompanhante poderá optar por outro sistema de atendimento médico, remoção, transferência 
entre outros, eximindo a organização de qualquer responsabilidade pela decisão e suas 
consequências diretas e indiretas; 



 
3.  A prova será totalmente pelo Staff da própria organização da prova; 
 
4.  Todos os atletas regularmente inscritos serão assegurados pelo Seguro-Atleta; 
 
20. Regras específicas: 
 
1. Será desclassificada a equipe ou atleta que realizar qualquer atividade promocional, política 

(distribuição de brindes, folhetos de propaganda, vendas e etc.) sem autorização da comissão 
organizadora; 

 
2. Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes fora da área determinada pela 

organização. Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante 
com os patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, poderá aparecer em propaganda 
dentro da área do evento; 

 
3. Será desclassificada, sem direito a recurso, a equipe que fizer qualquer desacato ou reclamação 

verbal à organização, ou incitar conflitos entre participantes, organizadores e patrocinadores; 
 
4. Qualquer atitude antiesportiva, de desrespeito aos fiscais, organizadores, patrocinadores, 

público, demais competidores ou a esse regulamento, bem como sujar o local com lixo e 
depredação, será punida rigorosamente com a desclassificação da equipe, sem direito a recursos 
ou apelações de qualquer espécie; 

 
5. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes, Polícia Militar, Guarda Civil 

Municipal, Prefeitura Municipal e da organização da mesma; 
 
6. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à organização até 30 minutos após a 

divulgação dos resultados no local da prova; 
 
7. Os casos omissos ao regulamento serão analisados, julgados e decididos pela organização a qual 

compete à decisão final sobre qualquer assunto;  
 
8. Não haverá premiação em dinheiro; 
 
9. Menores de 18 anos não poderão participar do evento; 
 
10. Todos inscritos na prova respeitarão este regulamento. 
 
OBS: Este regulamento está de acordo com a LEI MUNICIPAL Nº 7.375, DE 16/11/2015 

(http://ceaam.net/ptp/legislacao/leis/2015/L7375.htm) que estabelece diretrizes para a realização 
de eventos esportivos, na modalidade de corrida de rua em Petrópolis.  

 
 
 
 
 
 



 
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

 
Estou de acordo com o termo de responsabilidade.  
IMPORTANTE:  
 
Declaro que:  
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de 

minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de 
equipe;  

• Li e estou de acordo com o regulamento do evento;  
• Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores;  
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde 

perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento;  
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados 

durante a minha participação neste evento;  
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de 

arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem auferidas com 
materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações, 
materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local 
ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para 
este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pela organização e/ou seus 
parceiros comerciais, com fins lícitos;  

• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de 
dados da organização, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico 
cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer 
promoção ou ação promocional bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus 
parceiros; 

• Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, 
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha 
participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo; 

• Representante, técnico, ou coordenador de equipe, está de acordo com o regulamento da prova e 
com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local;  

• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega 
de kit, ou qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e 
promoção, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser 
vistos pelos demais sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum tipo de 
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes e 
/ ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas 
acima descritas; 

• Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 
serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 
regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e 
que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 
inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por 
escrito da organização, podendo ser retirado em qualquer tempo;  

 



• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de meu kit 
de participação, que fora devidamente celebrado por mim, ou por intermédio de meu treinador 
ou administrador da equipe; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem 
como de meus direitos e obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das 
normas e regulamentações da prova.  

                                                                                                             Petrópolis,______/_____/2017.  
Nome por extenso:_____________________________________________________ 
RG:_________________________________  
Data de Nascimento:_____/_____/_______ 
CPF:___________________________ 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
 


