DESAFIO TRAIL

CHAMADO TRAIL 3
REGULAMENTO
ITEM 01: A corrida CHAMADO TRAIL 3 é uma corrida onde não existe a cronometragem tem caráter
recreativo, mas sim a competição está presente e ocorre entre as cidades de FRANCA-SP e RIFAINA-SP. O
desafio será nas estradas rurais entre as cidades. Todo o percurso é em estradas de terra batida e asfalto. O
evento será realizado com sol ou chuva, só podendo ser cancelado em caso de condições de catástrofe que
coloquem em risco a integridade física dos atletas e participantes.

ITEM 02: A CORRIDA / TEMPO LIMITE / PONTOS DE APOIO / PREMIAÇÃO
O desafio será uma corrida pedestre, de única etapa, com 4 distâncias nas seguintes modalidades:
15km – Solo/MASCULINO E FEMININO--------- 3:00 horas para conclusão
21 km – Solo/MASCULINO E FEMININO ------- 4:00 horas para conclusão
34Km- Solo/MASCULINO E FEMININO --------- 6:00 horas para conclusão
60km- Solo/MASCULINO E FEMININO --------- 9 horas para conclusão
60km- Dupla/MASCULINO E FEMININO ------- 9 horas para conclusão
60km – Dupla / MISTA------- 9 horas para conclusão
Na modalidade dupla os atletas correm OMBRO A OMBRO TODO OS 60KM, NÃO EXISTE REVEZAMENTO.
PONTO DE CORTE
Haverá ponto de corte apenas para os atletas dos 60km, solo ou duplas
O ponto de corte será no Empório Aroeira, o atleta deve passar pelo PC até às 05:15 da manhã, ou seja, os
atletas tem 5h e 45’ para correrem 46km.

Caso o atleta não consiga passar no PC até o horário do corte o mesmo não poderá continuar no desafio e
irá aguardar no PC o transporte da organização para chegar até a arena em Rifaina.

A transgressão do atleta sobre a questão de não continuar será passível de exclusão do evento pelo tempo
de 2 anos.
PONTOS DE APOIO
A organização irá disponibilizar 6 pontos de apoio durante o desafio. Nos pontos os atletas irão repor suas
hidratação e alimentação, lembrando que é um desafio de autossuficiência e o atleta deve levar consigo
todos os equipamentos e itens obrigatórios.

PREMIAÇÃO
Serão premiados com troféus:
1º - 2º - 3º lugares gerais Feminino e Masculino das distâncias de: 15km – 21km – 34km
1º - 2º - 3º - 4º - 5º lugares gerais Feminino, Masculino da distância de: 60km SOLO
1º - 2º - 3º - 4º - 5º lugares gerais Duplas Feminino, Masculino e Misto da distâncias de: 60km DUPLAS

ITEM 03: CONDIÇÕES GERAIS / ADMISSÃO
A Prova será regida pelo Regulamento, e aprovada pelo corredor ao inscrever-se no evento. Será admitido
como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 16 anos, de qualquer nacionalidade, que cumpra
as exigências deste regulamento.
Os atletas inscritos nas distância de 60km deverão apresentar ATESTADO MÉDICO, no qual isenta a
organização da prova de qualquer responsabilidade, tanto realizadores e patrocinadores, em seu nome e de
seus sucessores.
Já atletas inscritos nas demais distâncias automaticamente já aceitam e o termo de responsabilidade no ato
da inscrição via sistema.

ITEM 04: VAGAS / INSCRIÇÕES / VALORES
No total serão 200 vagas.
As inscrições serão realizadas exclusivamente através da plataforma
https://www.inscricoesonline.com.br/evento/o-chamado-trail-3/742
Atenção para o lote de inscrições:
Kit Light -> Valor 189,90 + taxas

Kit Básico -> Valor 239,90 + taxas

Kit Premium -> Valor 349,90 +taxas

ITEM 05: APOIO
Haverá 6 pontos de apoio da organização para os atletas reporem sua alimentação e hidratação durante a
prova.
Não haverá carro de apoio dos atletas, somente da organização

ITEM 06: EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS e SUGESTÕES

OBRIGATÓRIOS
✓

RECIPIENTE DE HIDRATAÇÃO – CINTO, MOCHILA OU SIMILARES DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS

✓

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS.

✓

LANTERNA (PILHAS OU BATERIA RESERVA).

✓

ILUMINAÇÃO PARA COLOCAR NA MOCHILA OU CAMISA (TIPO DE BIKE) SINALIZAÇÃO

TRASEIRA.
✓

TELEFONE CELULAR

✓

CORTA VENTO

✓

APITO

SUGESTÕES – NÃO OBRIGATÓRIO
✓

BASTÃO DE CAMINHADA

✓

BUFF- GORRO

✓

LUVA

✓

CAMISA SEGUNDA PELE

ITEM 07: IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA
O atleta receberá 1 (um) número que deverá fixar obrigatoriamente em local visível de sua vestimenta
frontal.

ITEM 08: PROGRAMAÇÃO DA PROVA – LARGADAS E KITS
Dia 24 e 25 de setembro de 2022, domingo , serão realizadas as largadas:
Cada distância irá largar de um local e horário específico que será informado pela organização através das
mídias sociais oficiais do evento, bem como a entrega de kits.
Somente atletas de fora poderão retirar o kit no dia do evento, tendo que estar no local 30 minutos antes da
sua largada.
Mediante procuração assinada os kits poderão ser retirados por terceiros.

HORÁRIOS:

LOCAL: POSTO ASTRA

LOCAL: PONTO DE ÔNIBUS DO ESTREITO

LOCAL: ESTRADA DO TAQUARI

LOCAL: EMPÓRIO AROEIRA

Os pontos das largadas serão informados de modo específico aos atletas através da localização enviada no
grupo de WhatsApp dos inscritos.

Para a retirada de seu kit, atente-se em levar:
• RG ou Documento Original com foto
• Atestado médico Original e cópia – Para as modalidades SOLO e DUPLA nos 60km
O atleta que não comparecer a largada oficial será considerado desistente.

ITEM 10: PATROCÍNIO INDIVIDUAL
Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá utilizar outro espaço das
suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (shorts, bonés, camiseta, outros). Não será permitido
a atletas inscritos correr “sem camisa” e sem o número fixado em local visível, o não cumprimento, acarretará
em 1º advertência, 2º advertência, 3º advertência e desclassificação.

ITEM 11: MARCAÇÕES NO PERCURSO
A marcação do percurso será identificada por SETAS, PLACAS INFORMATIVAS, FITAS ,LUMINOSOS e STAFFS

ITEM 12: ATENDIMENTO MÉDICO
Manteremos um avançado de emergência (ÂMBULANCIA) DURANTE TODA A CORRIDA, essa estará se
deslocando pelo percurso e podendo ser acionada a qualquer momento para prestar socorro em caso de
necessidade.

A equipe médica terá autoridade para retirar da competição todo atleta que não esteja mais apto a participar
ou que tenha recebido cuidados médicos vitais. A decisão Médica é soberana e será acatada pela
organização.

ITEM 14: ABANDONO
Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova seu número de identificação,
informando a sua desistência. Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões médicas, o atleta não
poderá retornar a prova.
ITEM 15: RISCO DA PROVA
Por se tratar de uma prova de alto desgaste físico, os atletas inscritos devem ter total conhecimento dos
riscos que a participação na prova pode ocasionar, e para tal, deverá assinar o termo de responsabilidade
que estará disponível na retirada do kit. Todo participante deve estar ciente que participa por sua própria
responsabilidade, e que a organização da prova não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de
desfalecimento físico ou de acidente pessoal, de qualquer natureza.

ITEM 16: INSCRIÇÕES
As

inscrições

poderão

ser

feitas

no

site

da

INSCRIÇÕES

ONLINE,

https://www.inscricoesonline.com.br/evento/o-chamado-trail-3/742
Somente o pagamento garante a inscrição do atleta, portanto, após ser atingido o número máximo de vagas,
as inscrições não pagas serão desconsideradas do sistema.

ITEM 17: CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
CANCELAMENTO SOLICITADO PELO ATLETA: As inscrições confirmadas e pagas poderão ser canceladas
mediante APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO QUE RESTRINJA A PRÁTICA DA CORRIDA NA DATA DO
EVENTO.
Serão aceitos solicitações até 25 dias antes do evento, após essa data a inscrição não será mais cancelada e
somente poderá ser transferida a outro atleta (assim o não participante poderá “vender” a sua inscrição).

No caso de venda a organização deverá ser informada para que atualize os dados do novo corredor, se essa
ação não for informada a organização, a mesma se isenta de qualquer responsabilidade sobre esse novo
atleta que não consta em seu banco de dados.
Nesse caso de venda a organização não irá trocar tamanho de camisa ou outro item do kit que já foi escolhido
pelo atleta anterior.
O ATLETA RECEBERÁ O VALOR DE 60% DE REEMBOLSO SOBRE O VALOR PAGO PELA SOLICITAÇÃO
REALIZADA DENTRO DO PRAZO INFORMADO A CIMA.
CANCELAMENTO PELA ORGANIZAÇÃO. No caso de cancelamento do evento pela organização, os atletas
terão o valor integral pago pela inscrição reembolsados. Despesas com alimentação, hospedagem,
locomoção e ou quaisquer outras não serão de responsabilidade da organização. Não podendo ser
reclamadas.
No caso de adiamento os atletas poderão participar da prova em nova data ou utilizar seu crédito no
próximo evento da organização, não haverá devolução do investimento das inscrições.

ITEM 18: DIREITOS DE IMAGEM
A organização terá o direito exclusivo de uso das imagens da prova. Os participantes consentem ao inscreverse que, a organização disponibilize o direito exclusivo de seus nomes e de sua imagem individual e coletiva
para tudo aquilo que diga respeito a sua participação no evento acima mencionado, incluindo uso comercial.

TEM 19: DENUNCIAS,RECLAMAÇÕES E RECURSOS
As denúncias de irregularidade ou de fraude deve ser feita por escrita de próprio punho e deverá constar o
documento de identidade, número de peito e assinatura do atleta reclamante e também o número de peito
ou nome do atleta acusado. Este procedimento deverá ser feito em até 1 hora após a chegada do reclamante.
Recurso
Para o atleta entrar com um recurso ele deverá adotar o mesmo procedimento acima e anexar o nome e
documento de duas testemunhas e ou apresentar provas concretas, tais como: foto, filmagem ou flagrante
que deverá ser comunicado ao fraudador no ato do ocorrido.

O atleta irá pagar a taxa de 100 reais para que esse processo seja realizado e julgado por comissão
responsável de direção da prova.
ATLETAS QUE COMPLETAREM A PROVA DENTRO DO TEMPO LIMITE
Receberão:
Medalha finisher

ITEM 22: DEVER CIDADÃO
Todo lixo produzido pelo atleta e sua equipe deverá permanecer em sua mochila e descartado nos PC’s por
onde passar em local apropriado. Os atletas passarão por lugares de preservação ambiental, o mau uso do
local poderá impedir outra edição do evento, vamos preservar. Guarde seu lixo com você e entregue a um
carro de apoio de outro atleta, carros da organização, pc´s ou em lixeiras. A NATUREZA AGRADECE.

ITEM 23: AÇÃO SOCIAL
Será OBRIGATÓRIO na retirada do kit a entrega de 1 litro de leite, este será doado para instituições sociais
que serão escolhidas pela organização.

ITEM 24: DIREÇÃO
A ORGANIZAÇÃO enviará regularmente INFORMATIVOS em nossas REDES SOCIAIS (@treinosetrilhasoficial).
Os informativos são de extrema importância pois neles poderão constar alterações de regras que se
sobrepõem ao REGULAMENTO, tais alterações são consideradas pela organização indispensáveis para uma
melhor logística da prova. Fiquem sempre atentos!!!

ITEM 25: CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este
REGULAMENTO ou PERCURSO total ou parcial, sempre que for necessário para manter a segurança dos
participantes.

ITEM 26: SUPORTE TÉCNICO
Empresa INSNCRIÇÕES ONLINE → inscricoes@inscricoesonline.com

