REGULAMENTO GERAL DO COSTA DA SERRA TRAIL RUN 2018
CONCEITUAÇÃO – O evento COSTA DA SERRA TRAIL RUN é uma prova de corrida com trajeto
composto por trilhas em matas abertas e fechadas, campos, estradas sem calçamento, cursos
d´água, subidas e descidas e transposição de obstáculos naturais e artificiais.

REGULAMENTO GERAL DA PROVA DE TRAIL RUN
1. LOCAL, PROVAS/CATEGORIAS E HORÁRIOS
1.1. As competições terão largada e chegada no empreendimento Costa da Serra, que se localiza na
Estrada Geral da Invernadinha no Município de Rancho Queimado, dia 06/05/18.
1.2. As disputas serão nas seguintes distâncias considerando que para participação em cada uma
observa-se o parâmetro do ano de nascimento:
PROVAS/DISTÂNCIAS
TRAIL RUN 7K (7000m)
TRAIL RUN 14K (14.000m)
TRAIL RUN 21K (21.000m)

SEXO
MASC - FEM
MASC - FEM
MASC - FEM

IDADE
ACIMA DE 15
ACIMA DE 18
ACIMA DE 18

ANO DE NASCIMENTO
ANTES DE 2004
ANTES DE 2000
ANTES DE 2000

1.3. A programação do evento seguirá o seguinte cronograma:
- 27/11/17 – 14/01/18: Inscrição LOTE 1
- 15/01/18 – 25/02/18: Inscrição LOTE 2
- 26/02/18 – 29/04/18: Inscrição LOTE 3
- 04/03/2018 – Data limite para solicitação de reembolso (conforme Artigo 2.6. Inciso 1º)
- 05/05/2018:
09:00 – 18:00 | Entrega de Kits | A DEFINIR
- 06/05/2018:
07:00 – 08:40| Entrega de Kits | Costa da Serra
09:00 | Largada 21Km | Costa da Serra
09:00 | Largada 7 e 14Km | Costa da Serra
10:30 | Limite de tempo prova 7K
11:00 | Premiação TRAIL RUN 7K (Geral) | Costa da Serra
11:30 | Limite de tempo prova 14K
11:30 | Premiação TRAIL RUN 14K (Geral) | Costa da Serra
12:30 | Premiação TRAIL RUN 21K (Geral) | Costa da Serra
13:30 | Limite de tempo prova 21K
13:30 | Premiação TRAIL RUN 21K (Categorias) | Costa da Serra
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições estarão disponíveis de 27 de novembro de 2017 até 29 de abril de 2018 ou até
atingir o Limite Técnico total de 1000 inscritos pelo endereço eletrônico www.focoradical.com.br,
mediante o completo preenchimento da ficha de inscrição que se compõe dos dados pessoais,
informações de parâmetros de saúde, opção de participação, aceitação do regulamento e termo de
responsabilidade pessoal. Ao término de preenchimento da ficha de inscrição o inscrito deve
imprimir o formulário.
§ 1º É responsabilidade do solicitante da inscrição ter conhecimento das características do terreno
onde ocorrerão as disputas e dos possíveis riscos de lesões físicas a que estarão expostos.
§2º O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar
treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual participa,
isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores,
Patrocinadores e/ou Apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que possam existir.
§3º É de responsabilidade do participante as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na PROVA, antes,
durante e depois da mesma.
2.2. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais.
2.3. As inscrições serão realizadas por lotes determinados por tempo e quantidade de vagas
seguindo a seguinte programação:
LOTE 1: (27/11/17 – 14/01/18)
21 Km: R$ 90,00
14 Km: R$ 80,00
7 Km: R$ 70,00
LOTE 2: (15/01/18 – 25/02/18)
21 Km: R$ 120,00
14 Km: R$ 100,00
7 Km: R$ 80,00
LOTE 3: (26/02/18 – 29/04/18)
21 Km: R$ 150,00
14 Km: R$ 120,00
7 Km: R$ 90,00
*Os LOTES serão limitados por quantidades de inscrições e serão encerrados considerando estas
quantidades ou as datas limite.
**Inscrições online terão acréscimo de taxa de comodidade
2.4. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei nº 10.741, de
2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. A comprovação do direito será na
retirada do kit.
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2.5. Aos menores de 18 anos será exigida autorização dos pais ou responsáveis com nome completo,
RG e assinatura (modelo padrão disponível no site)
2.6. Os lotes serão limitados por quantidade de inscritos e serão encerrados considerando essas
quantidades ou as datas limites. As informações sobre essas condições serão publicadas no site
www.costadaserratrailrun.com.br.
§1º Em caso de cancelamento de inscrição, válido somente por motivo médico com comprovação
até o dia 04 de março de 2018, o atleta terá direito à metade do valor da inscrição (30%) a título de
reembolso; depois desta data, não haverá reembolso, sob qualquer argumento médico ou pessoal. A
solicitação deve ser feita pelo email contato@atsports.com.br .
2.7. A inscrição é pessoal e intransferível. Em caso se detecte que tenha sido usada por outra pessoa,
este será desqualificado ficando o participante inscrito impedido de participar de outros eventos das
organizadoras.
3. DO KIT DE PROVA
3.1. Todo participante inscrito regularmente nas modalidades TRAIL RUN 21K, TRAIL RUN 14K e
TRAIL RUN 7K terá direito a um kit atleta composto por: 01 sacola do evento, 01 camiseta do evento,
01 número de peito, 01 chip de controle eletrônico.
3.2. O kit atleta deverá ser retirado nos dias 05 de maio de 2018, das 09:00 às 18:00, ainda em
LOCAL A DEFINIR, o qual será informado em breve, e dia 06 de maio de 2018, no empreendimento
imobiliária COSTA DA SERRA, localizado na Estrada Geral da Invernadinha, no Município de Rancho
Queimado/SC.
§ÚNICO No ato da retirada do kit, o participante deverá conferir seus dados na etiqueta do envelope
que contém o chip e, caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção com a Organização. A
Organização se reserva o direito de não fazer esta correção após o participante ter terminado a
PROVA e estar de posse dos resultados. Se por ventura esta falta de correção interfira na Premiação
em qualquer que seja a colocação, o participante será considerado desclassificado. Nestes casos, a
Organização se reserva o direito de não mais fazer a correção para colocá-lo na Classificação Geral.
3.3. Para retirar o kit, o participante deverá apresentar a confirmação da inscrição, o boleto bancário
pago e um documento oficial (RG ou Carteira de Habilitação). Aos menores de 18 anos acrescenta-se
a autorização dos pais ou responsável (conforme descrito no art. 2.5)
3.4. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em seu
lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar uma autorização disponível no site do evento totalmente
preenchida, na qual conste o nome, RG e telefone de quem está retirando, acompanhado da
confirmação da inscrição e o boleto bancário pago.
§ ÚNICO O inscrito regularmente que não for retirar o kit no cronograma pré-estabelecido, não
poderá participar da prova, mas terá direito de pegá-lo de 08/05/18 a 18/05/18 no endereço rua
Santiago Dantas, 185. Estreito, Florianópolis/SC.
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4. SEGURANÇA PESSOAL E AMBIENTAL
4.1. Cada inscrito regularmente estará segurado por apólice de seguro que terá validade do
momento da largada até o fim de sua participação na prova.
4.2. A Organização disponibilizará ambulâncias e médicos para assistência extra-hospitalar ao
inscrito regularmente que necessitar. As despesas médicas, excetuando-se as de pronto
atendimento e translado, serão cobertas pela apólice de seguro e o que exceder pelo participante.
4.3. Os oficias de controle das competições poderão a qualquer tempo interromper a participação
de competidores que apresentarem sinais que estão colocando a sua integridade física em risco. Ao
ser notificado deve parar imediatamente, se não o fizer será desqualificado passando a
responsabilidade ser dele próprio.
4.4. Cada participante tem o compromisso de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente das
disputas. O lixo proveniente de embalagens de produtos que consumir tem de serem descartados
nas lixeiras disponibilizadas pela organização nos postos de hidratação e controle. O não
cumprimento poderá acarretar desqualificação e/ou desclassificação.
5. DA CLASSIFICAÇÃO, PREMIAÇÃO e DIVULGAÇÃO.
5.1. As classificações nas provas serão definidas por ordem de chegada/tempo no pórtico final
conforme captação eletrônica via sistema de chip individualizado que é de uso obrigatório. Como
back-up, também, terá uma apuração manual de ordem de chegada e tempo, a qual será utilizada
para classificação se houver alguma falha no sistema eletrônico. A publicação dos resultados
(classificação/geral/categoria/tempo) será dada em dois momentos: em caráter “não oficial informativo” logo após o término de cada prova; e em caráter “oficial - definitivo” 15 minutos antes
do início da premiação.
5.2. Todos os competidores que completarem regularmente o percurso de cada disputa receberão
uma medalha de finisher.
5.3. A premiação aos vencedores está assim definida:
- Prova de 7K troféu para cada um dos três primeiros na geral por sexo.
- Prova de 14K troféu para cada um dos cinco primeiros colocados na geral por sexo.
- Prova de 21K troféu para cada um dos cinco primeiros colocados geral por sexo e troféu para cada
um dos três primeiros colocados por categoria e sexo. As categorias são as especificadas na tabela
abaixo:
CATEGORIA
SUB 25
SUB 30
MASTER A
MASTER B
MASTER C
MASTER D
MASTER E
MASTER F

IDADE
18 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59

ANO DE NASC.
1994 a 2000
1989 a 1993
1984 a 1988
1979 a 1983
1974 a 1978
1969 a 1973
1964 a 1968
1959 a 1963

SEXO
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

REGULAMENTO GERAL – COSTA DA SERRA TRAIL RUN– 2018

-- 4 --

MASTER G
MASTER H

60 a 64
65 +

1954 a 1958
1953 abaixo

M
M

F
F

5.4. É obrigatória a presença do vencedor ou de um representante na hora da premiação.
Premiações não recebidas no dia, ficarão à disposição no endereço rua Santiago Dantas, 185.
Estreito, Florianópolis/SC, somente de 08/05/18 a 18/05/2018.
5.5. As premiações ocorrerão dia 06/05/18 com o seguinte cronograma:
- 11:00 h – TRAIL RUN 7K (Geral)
- 11:30 h – TRAIL RUN 14K (Geral)
- 12:30 h – TRAIL RUN 21K (Geral)
- 13:30 h – TRAIL RUN 21K (Categorias)
5.6. Os resultados da PROVA serão publicados no site http://www.costadaserratrailrun.com.br em
até 24 horas após o término do evento.
6. DIREITOS DE IMAGEM
6.1. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando
em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 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, patrocinadores ou meios de
comunicação.
7. DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
7.1. As provas terão os seguintes postos de atendimento:
- 21k e 14k: postos de água em copo a cada 5 km do percurso; ambulância e socorristas no percurso;
- 7k: 1 posto de água em copo no km 3,5 do percurso; socorrista no percurso;
- Todas as provas: na chegada hidratação (água/isotônico), alimentação (frutas/massas), massagem,
posto médico com ambulância e banheiros.
7.2. O GUARDA-VOLUMES é um serviço de cortesia oferecido aos participantes. O extravio de
material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante sua operacionalização
durante a PROVA não será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da
mesma.
§ ÚNICO os participantes não podem deixar objetos de valor no Guarda-Volumes, tais como relógios,
roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões
de crédito, etc. O guarda-volumes se destina a peças de vestuário, devidamente acondicionados.
Não haverá reembolso por parte da Organização de nenhum valor correspondente a qualquer
objeto deixado no guarda-volumes.
7.3. Para utilizar o serviço guarda-volumes o participante deverá destacar do seu número de peito o
serrilhado com a escrita 'guarda-volumes', o qual contém seu número, e entregá-lo junto com os
pertences, que serão ensacados e lacrados. Para a retirada dos pertences o atleta deverá apresentar
o número de peito.
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8. DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
8.1. Caso a Organização considere que as condições climáticas ou outras contingências ofereçam
risco a integridade física dos participantes e dos oficiais poderá ocorrer a postergação da largada
e/ou troca de percurso ou seu cancelamento. Para todas as situações não haverá reembolso da
inscrição.
§ÚNICO No caso de haver necessidade de modificação de percurso durante a realização da prova, os
participantes serão informados no posto de controle anterior a modificação. Se a modificação
ocorrer após a passagem de competidores, haverá classificação para os que fizeram o percurso
completo e outra para os que fizeram o percurso modificado. Este fato poderá afetar a cerimônia de
premiação, podendo ocorrer entrega de prêmios posterior ao dia do evento.
9. CONTESTAÇÃO DE RESULTADOS
9.1. Após a divulgação do resultado extraoficial poderá haver pedido de revisão de classificação. Esse
terá de ser feito por escrito pela parte interessada na Secretaria do Evento até 15 minutos da
divulgação do resultado não-oficial.
10. FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final. Fica
eleito o foro da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, preterido qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento.
10.2. As empresas Idealizadoras, Realizadoras e Organizadoras são a Qualitá Promoções e Eventos e
AT SPORTS Produção e Organização de Eventos.
10.3. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o
transcurso da PROVA NÃO será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou
Apoiadores da mesma. Não haverá reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante para participar do
evento, ou dos veículos estacionados no estacionamento conveniado, independentemente do
motivo.
10.4. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através
do e-mail contato@atsports.com.br .
11. DAS REGRAS TÉCNICAS
11.1. Estas provas, respeitando-se o contido neste regulamento, obedecem à Regra 252 da
Associação Internacional das Federações de Atletismo – IAAF.
11.2. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de
desclassificação.
11.3. Qualquer participante poderá ser submetido a exame antidoping.
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11.4. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de ou
acompanhamento de terceiros. Ao ser flagrado nessa situação por membro da organização, ou por
denúncia comprovada o atleta será punido com a adição de 10 min. no seu tempo final, e/ou poderá
ser desclassificado. A exceção será para atletas deficientes visuais que serão acompanhados por seus
guias.
11.5. Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem terá tempo adicional definido pela
Direção Técnica proporcional a vantagem adquirida se for comprovado que o erro foi involuntário
ocasionado por falta de sinalização do percurso. Se a falta for considerada voluntária o atleta será
desclassificado.
11.6. O chip de cronometragem deverá ser afixado no cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição
vertical. O uso do chip é obrigatório aos participantes da PROVA, acarretando na desclassificação do
atleta que não o utilizar.
11.7. O número de competição (fornecido) é obrigatório ser afixado no peito por sobre as roupas.
11.8. O curral de largada será acessado por portão especifico onde será feito um check-in de
presença.
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