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TRAIL RUN SÍTIO BARREIRAS
CIRCUITO DE CORRIDAS GEOPARK ARARIPE
1.
A.
B.
C.
D.
E.

INFORMAÇÕES GERAIS
Data: Sábado, 23 de Fevereiro de 2019.
Horário da largada: 15:00
Distâncias: 05, 10 e 21km
Local: Fazenda Sítio Barreiras, Distrito Missão Nova, Missão Velha, Ceará – Brasil
Organizadores: Equipe Cariri Extremo

Parágrafo Primeiro: O local das largadas/chegadas será no dentro da Fazendo Sítio
Barreiras, que estará sujeito a alterações por motivos de ordem externa, sendo realizado em
quaisquer que sejam as condições climáticas, desde que não ofereçam riscos aos participantes.
Parágrafo Segundo: A Organização se reserva o direito de modificar ou alterar o presente
REGULAMENTO, sem aviso prévio.
2. REGRAS GERAIS DO EVENTO
A. Regulamento – Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao
solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento e assume total responsabilidade
pelos dados fornecidos. Os inscritos na competição estão automaticamente de acordo e
aceitam todos os termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e
estipuladas.
B. Hidratação e alimentação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado
adequadamente. A organização distribuirá pontos de hidratação nos percursos. Não é

permitido descartar qualquer tipo de embalagem, ou sobra de alimentos dentro do
percurso. É proibido aos atletas retirarem frutas das árvores da plantação durante
todo o percurso.

C. Percurso – O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob
pena de punição ou desclassificação para quem burlar o percurso. O uso de atalhos é
proibido. É de responsabilidade do atleta ter conhecimento e permanecer no percurso
designado. O percurso poderá ser modificado antes ou durante o desenvolvimento da prova
atendendo as razões de segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a
Organização leve em consideração. A Organização não se responsabilizará por qualquer tipo
de reclamação por parte dos participantes decorrente desta decisão.
D. Meio ambiente – O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio
ambiente onde se realiza o evento. O mau trato ou a falta de respeito para o meio pode
ser motivo de desclassificação podendo chegar a expulsão da competição. Para as

necessidades fisiológicas, deverão ser usados os banheiros químicos fornecidos
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pela organização. Se o atleta for pego usando qualquer parte do circuito para esse
fim, será automaticamente desclassificado.

E. Ajuda – Não será permitido o uso de apoio externo de qualquer espécie. Entretanto, os
competidores de uma mesma modalidade poderão dar ajuda uns aos outros, sendo
limitados a água, comida e primeiros socorros.
F. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou
de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do atleta em questão, seja com
outros atletas, staff, equipe médica ou membros da Organização.
G. Protestos – Os protestos de qualquer natureza devem ser submetidos em até 15 (quinze)
minutos após a divulgação dos resultados. Os protestos devem ser submetidos por escrito
e assinados pelo acusador. Acusações formais contra outros atletas também devem ser
feitas por escrito e descrever o caso com precisão mediante o depósito de uma taxa de um
salário mínimo. Caso o protesto seja deferido o valor será restituído, caso seja indeferido
o valor não será devolvido. Todos os protestos serão investigados.
H. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração. A penalidade mínima será
de dois minutos. A penalidade máxima será desqualificação do resultado do atleta no evento
e/ou perda de premiação.
I. Tempo Limite – O tempo limite de prova será divulgado no site do evento. O atleta que não
cruzar a linha de chegada dentro deste tempo estará desclassificado, sendo convidado a se
retirar da prova. O atleta não terá direito a medalhas após ultrapassar o tempo limite.
J. Premiação – O atleta com direito a premiação deverá receber as medalhas, troféus e demais
artigos oferecidos pela Organização durante a cerimônia de premiação. Caso não esteja
presente, perderá o direito aos prêmios. Prêmios de nenhuma espécie serão entregues
posteriormente ao momento designado para tal. Os atletas que forem chamados ao pódio
deverão portar documento com foto e devem estar devidamente fardados e calçados com
tênis.
K. Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela
Organização da prova, mediante apresentação de documento de identificação com foto,
comprovante de inscrição e termo de responsabilidade. Ao receber o kit, o atleta deverá
conferir o conteúdo. Não haverá entrega posterior, mesmo para os que desistirem de
participar da competição, a qualquer tempo. Caso o atleta necessite que seu kit seja
retirado por terceiros, é obrigatória a apresentação do termo de retirada por terceiros,
constante no termo de responsabilidade, preenchido corretamente, disponível no site, a
ser entregue junto com a cópia de um documento com foto do proprietário do kit.
L. Termo de responsabilidade – Todo atleta é obrigado a apresentar na entrega de kit o termo
de responsabilidade devidamente assinado, disponível no site. A não entrega do termo pode
acarretar na não participação do atleta na prova, de acordo com a avaliação soberana da
Organização.
M. Comprovante de Inscrição – Para a retirada do kit, é obrigatória a apresentação do
comprovante de inscrição que o atleta receberá por email após a confirmação do
pagamento da inscrição do atleta. No caso de não receber o comprovante o atleta deve
entrar em contato com antecedência ao e-mail: contato@caririextremo.com.br
N. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela
Organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os direitos
de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos. Os
competidores que aceitarem participar deste evento não terão direito a realizar
reclamações.
O. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do atleta. A
organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit de atleta. A
organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou
prejuízo que porventura os atletas venham sofrer durante a participação no evento.
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P. Inscrição/numeral – A inscrição e número do atleta são pessoais e intransferíveis. Em caso
de perda do número, o atleta sofrerá um acréscimo de 5 minutos no tempo final da prova.
Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste número, sob pena de desclassificação,
como também é proibido o repasse da inscrição, tanto como venda entre atletas.
Q. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas
consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, físicos,
materiais ou de qualquer natureza. Fica a Organização, bem como quaisquer dos
patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da responsabilidade. O participante
também reconhece as dificuldades para realizar operações de resgate em algumas zonas do
percurso e deve saber inclusive que haverá zonas que não se poderá chegar com veículos,
sendo a atenção imediata limitada.
R. Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela
comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.
3. INFORMAÇÕES DA MODALIDADE
A. Nenhum atleta poderá mudar a modalidade e/ou distância da sua prova, nem transferir a
inscrição para outro atleta. As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções. Cada
atleta deverá ser responsável pela escolha de sua distância, modalidade e evento, além de
ler atentamente o regulamento antes de proceder com seu pedido de inscrição.
B. O número do atleta deve ser usado à frente do corpo, preferencialmente, na altura do peito.
O atleta que não estiver com seu número na frente do corpo será advertido. Em caso de
reincidência, ele sofrerá uma penalidade de dois minutos. Em caso de perda do número, o
atleta sofrerá acréscimo de cinco minutos no tempo final da prova.
4. CATEGORIAS
A. A distribuição das categorias segue o formato abaixo:
a. Prova de 10km
i. Geral – FEMININO e MASCULINO
ii. Por faixa etária
MASCULINO
18 a 39 anos
Mais de 40 anos
PNE

FEMININO
18 a 39 anos
Mais de 40 anos
PNE

b. Prova de 21km
i. Geral – FEMININO e MASCULINO
ii. Por faixa etária
MASCULINO
18 a 39 anos
Mais de 40 anos

FEMININO
18 a 39 anos
Mais de 40 anos

c. Prova de 5km – modalidade festiva sem categorias.
B. Para efeitos de categoria, é considerada a idade do atleta em 31 de dezembro do corrente
ano. O atleta deve certificar-se que a sua data de nascimento está correta ao fazer a sua
inscrição.
C. A categoria PNE – Portadores de Necessidades Especiais – está destinada a pessoas com
deficiências motoras de membros inferiores e/ou superiores.
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5. PREMIAÇÃO
• Distância 10 e 21km
Troféus do 1º ao 3º lugares geral, categorias feminina e masculina. (Não receberão
premiação nas categorias).
Troféus do 1º ao 3º lugares de cada categoria feminina e masculina por idade.
•

Distância 5km
Modalidade festiva, sem premiação.
Os atletas que não se encontrem presentes na cerimônia, e tenham sido ganhadores de troféus
ou medalhas, poderão retirá-los por intermédio de uma pessoa autorizada por escrito, somente
na cerimônia de premiação.
Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha de
conclusão da prova. Não serão entregues medalhas aos atletas que não completarem a prova
ou chegarem após o tempo limite divulgado, sem exceção.
6. SERVIÇOS / ASSISTÊNCIA:
Direito à participação.
Serviços de controle.
Serviço de resgate.
Serviço de primeiros socorros.
Hidratação: postos de reabastecimento de água no circuito e na chegada. Atenção: Não haverá
copos plásticos nos postos de abastecimento nem garrafinhas descartáveis devendo cada
atleta portar seu próprio recipiente (squeeze, copo, mochila, etc).
Frutas: postos de frutas na chegada.
Assistência médica extra-hospitalar.
Eventual traslado ao hospital mais perto ou à instituição indicada pela cobertura médica do
corredor.
Apólice do Seguro Por Acidentes Pessoais.
Medalha de Finisher (se completar a corrida e for considerado classificável).
Banheiros na largada e chegada.
Classificação geral e por categorias.
7. INSCRIÇÕES
A. As inscrições serão realizadas somente pela internet através do site
www.caririextremo.com.br
B. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do
regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com
o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” parte integrante deste regulamento.
C. As informações no preenchimento do cadastro do atleta são de inteira

responsabilidade do mesmo

D. Início das inscrições: 17 de dezembro de 2018.
E. Valor da inscrição: informações disponíveis no site www.caririextremo.com.br
F. A inscrição para os atletas da categoria PNE será gratuita. Entrar em contato com a
organização: www.caririextremo.com.br
G. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos assim como
adicionar ou limitar o número de inscrições da PROVA em função de necessidades
técnicas/estruturais sem aviso prévio.
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H. Nota: em caso da não efetivação do pagamento da inscrição, no prazo indicado, anular-seá o pedido de inscrição. Ter completado a ficha de inscrição online não implica a confirmação
da vaga. A vaga estará garantida, exclusivamente, através do pagamento da inscrição dentro
do prazo concedido pelo sistema. A geração de um novo boleto estará sujeita à
disponibilidade de vagas.
8. DEVOLUÇÕES E DADOS DOS ATLETAS:
A. O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese. A organização não
reembolsará o valor da inscrição para aqueles participantes que decidam não participar,
qualquer seja o motivo.
B. O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não presença
na entrega do kit ou autorização para retirada por terceiros.
C. Na seção INSCRIÇÕES do site www.caririextremo.com.br, o atleta poderá consultar o estado
da sua inscrição.
D. Não serão realizadas inscrições após o prazo.
E. O atleta assume todas as suas despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros
e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante
e depois da prova.
F. O atleta isenta aos organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as consequências
do descumprimento de qualquer item ou dica deste regulamento.
9. ENTREGA DE KITS:
A. A data e o local de entrega dos kits serão divulgados no site do evento.

B. O atleta só será considerado inscrito depois de ter feito o pagamento da inscrição.
C. Para retirar seu número e kit deve apresentar OBRIGATORIAMENTE:

D.
E.

F.

G.

•

Documento de identificação original ou fotocópia.

•

Comprovante de inscrição

• Termo de responsabilidade preenchido e assinado.
Em nenhuma hipótese será entregue o kit atleta sem algum destes documentos.
O kit atleta será composto por número de peito e demais itens a serem divulgados no site
do evento.
Os inscritos que não possam estar presentes para a retirada do kit, poderão autorizar que
outra pessoa o retire em seu lugar, sempre mediante a apresentação do comprovante de
inscrição, do Termo de Responsabilidade, da Autorização de Retirada de Kit por Terceiros,
(conforme modelo disponível no site www.caririextremo.com.br), devidamente
preenchidos e assinados pelo participante, e uma fotocópia do documento de identificação
com foto do atleta.
Não haverá entrega de kits de participação no dia do evento, nem após o mesmo.

10. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:
A. O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar afixado na parte frontal e
perfeitamente visível para todas as distâncias, sem rasura ou alterações, durante toda a
realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem
esta exigência.
B. Os participantes devem escolher o tamanho de camiseta no momento da inscrição, não
podendo haver alterações posteriores. No site oficial (www.caririextremo.com.br) estão
disponíveis as medidas de cada tamanho.
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11. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS:
A. O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar afixado na parte frontal e
perfeitamente visível para todas as distâncias.
B. Recipiente para abastecimento nos postos de hidratação (Mochila de hidratação, squeeze,
copo, etc...). Haverá pontos de reabastecimento não sendo fornecidos copos, garrafas ou
outros vasilhames.
C. A camiseta técnica poderá ser declarada de uso obrigatório.
D. Itens recomendados para todas as distâncias:
• Farol ou lanterna
• Apito de emergência (não de brinquedo).
• GPS.
• Camiseta segunda pele.
• Calça comprida (legs).
• Meia de compressão ou ¾.
• Alimento/suplemento de reserva.
• Polainas.
12. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA:
A. A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da
prova, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de
força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será
considerada realizada e não haverá designação de nova prova.
B. Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos
da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não
gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora.
C. Na hipótese de suspensão da prova pelos motivos do Artigo 12.A não haverá devolução do
valor de inscrição.
D. A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo
comunicado aos inscritos esta decisão pelo site oficial da corrida.
E. Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data não haverá
devolução do valor da inscrição.
F. Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos deverão
solicitar o reembolso da inscrição.
13. COMUNICAÇÃO:
A. Considera-se-á como meio oficial de comunicação de novidades a página
www.caririextremo.com.br
B. O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das
novidades e possíveis modificações, ou imprevistos.
C. O email da organização é contato@caririextremo.com.br recomendamos que seja colocado
entre os contatos como um endereço seguro, para conseguir receber todos os emails da
organização.
14.
A.
B.
C.

SEGUROS:
Os corredores estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais.
Âmbito de cobertura: Só durante a participação do evento. Não cobre o risco “in itinere”.
Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice será por conta do participante.

15. CLIMA:
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A. Em caso da Organização considerar que as condições climáticas ou outras contingências
alheias a sua vontade põem em risco a integridade física dos participantes, poderá dispor a
mudança do percurso da prova. Este será divulgado na cerimônia de abertura do evento
(congresso técnico).
B. O percurso alternativo para o trecho mais complexo em dias de muita chuva impedirá o
trânsito normal de corredores, já está previsto pela Organização.

