TRAIL RUN - DESAFIO DOS SERTÕES 2021

REGULAMENTO

1- ORGANIZAÇÃO
1.1- O diretor de prova é o responsável em executar as datas e disposições deste
regulamento justificando as alterações quando cabíveis. Casos omissos também
serão decididos pelo diretor de prova;
1.2- A menos que haja alteração por parte da direção da prova (antes ou durante
a competição), as instruções aqui divulgadas são soberanas;
1.3- A organização se reserva o direito de realizar ou não o briefing presencial
de prova;
1.4- A checagem de equipamentos obrigatórios poderá ser realizada a qualquer
momento durante a prova ou ao seu final;
1.5- A organização da prova não cobre despesas médicas além dos primeiros
socorros prestados no local. Caso necessite remoção, atendimento ou internação
hospitalar, estes serão de responsabilidade da própria equipe.
1.6- No caso de condições climáticas adversas ou por razões de segurança, a
organização se reserva no direito de cancelar e/ou alterar o percurso e/ou
etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante o andamento da
prova;

1.7- Em casos não descritos neste regulamento a decisão da organização é
INCONTESTÁVÉL.
1.8– Pedimos a todas equipes o máximo de cuidado devido ao COVID 19, serão
mantidos todos os protocolos exigidos.
2 - DEFINIÇÕES
2.1- O Trail Run - Desafio dos Sertões terá distâncias aproximadas de 10km na
modalidades: trekking.
2.2- A prova possuirá um único percurso.
2.2.1- A largada será simultânea com a Corrida de Aventura e o início está
marcado para o início da manhã do dia 06 de novembro, e compreenderá todos
os atletas.
2.2.2- Premiação está marcada para o dia 07 de novembro final da manhã, serão
premiados do 1° ao 3° lugar de cada categoria.
2.3- Posto de Controle (PC): local indicado pela organização por onde os atletas
devem passar.
2.4- A prova é de caráter expedicionária, e não é permitido “equipes de apoio”.
2.5- Fiscal de prova: Pessoa que faz parte da organização e é responsável pela
fiscalização da prova. O Fiscal não tem poder de decisão, somente quem pode
fornecer informações sobre a prova são os diretores da prova.

2.6- Os diretores de prova poderão redefinir pontos de corte no decorrer da
realização da prova sempre que julgar necessário.
2.7- Linha de Chegada - local final do percurso, indicado pela organização por
onde as equipes devem passar obrigatoriamente.
3 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SUGERIDOS
3.1- POR EQUIPE:
Durante todo o percurso
- 01 apito
- 01 cobertor térmico ou Anorak
- 01 lanterna
- 01 colete de prova
- 01 faca/canivete com no máximo 10 cm de lâmina
- 01 isqueiro ou caixa de fósforos
- 01 kit de primeiros socorros (item 3.2)
- Saco estanque para acondicionar equipamentos
- Clorin ou decantador para água
- Mochila com sistema de hidratação
- Protetor solar
- Protetor solar labial
3.2 - ITENS DO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
- Anti-bactericida - pomada ou spray
- Anti-histamínico - 4 comprimidos
- Anti-inflamatório - 4 comprimidos
- Anti-diarréico - 4 comprimidos
- Analgésico - 4 comprimidos
- Gaze

- Esparadrapo
- 5 g sal
- 01 recipiente com álcool
4 – CATEGORIAS
4.1- DUPLA MASCULINA
Equipes formadas por dois atletas do sexo masculino.
4.2 DUPLAS MISTAS
Equipes formadas por dois atletas, onde pelo menos um é do sexo feminino
4.3- DUPLAS FEMININA
Equipes formadas por duas atletas do sexo feminino.

5 – PENALIZAÇÕES
5.1- DESCLASSIFICAÇÃO
5.1.1- Não passar por algum posto de controle obrigatório (PC);
5.1.2- Usar qualquer meio de transporte não autorizado pela organização;
5.1.3- Não cruzar a linha de chegada;
5.2- DESCONTOS DE TEMPOS
5.2.1- Os tempos a serem descontados ficam a critério do organizador.
5.2.2- Se deslocar por trechos do percurso não permitidos pela organização;

6 - RECURSOS
6.1- Os recursos devem ser apresentados por escrito à organização no prazo
máximo de até vinte quatro horas após a divulgação do resultado oficial da
prova.
7- IMAGENS
7.1- O Desafio dos Sertões terão direito a utilizar e reproduzir todas as imagens
fotográficas e de vídeo produzidas durante a prova, pré prova, premiação e
briefings para uso comercial ou de mídia, sem acarretar nenhum ônus aos
participantes, patrocinadores ou meios de comunicação.
8- DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Cada participante do Trail Run - Desafio dos Sertões é um fiscal do mesmo,
tendo a obrigação de comunicar erros feitos em lançamentos, inclusive os de seu
próprio resultado.
8.2 Os Atletas que desistirem deverão avisar à organização, e caso necessário,
da sua posição para resgate.
8.3 Toda tomada de decisão é realizada APENAS pelos diretores da prova, sendo
vedada a qualquer tipo de mudança ou instrução por fiscais de prova, atletas ou
qualquer outro integrante/participante do Trail Run - Desafio dos Sertões.
8.4 – Esse regulamento poderá sofrer alteração pela organização do Trail Run Desafio dos Sertões, antes da largada, caso seja necessário.

8.5 – Não jogar lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas,
principalmente embalagens de alimentação, detritos industrializados e não
degradáveis.
8.6 – Os atletas que desistem da prova são OBRIGADAS a avisar a organização)
de sua desistência assim que ela ocorrer.

