
 
 

REGULAMENTO 

O evento esportivo desafio , denominado ULTRAMARATONA DO GALO VÉIO 2022, instituído 

no calendário oficial do município de Mariana-MG , na LEI 3.182 /2017 será realizado nos dias 

14 e 15 de maio de 2022 ,regido pelas normas da CBAT , CBE e FMA , fundado em 2015 no 

personagem do ex corredor ( JAIME ESTEVÃO , O GALO VEIO) querido e muito popular pela 

sua simplicidade e dedicação, devido á pandemia do covid-19 a prova foi adiada duas vezes 

mas com boas expectativas de realização 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site 

https://inscricoes.sportclick.com.br/evento/ultramaratona-galo-veio-2022 
 
 

Regra 1 .1 Poderão participar deste desafio ultramaratona do Galo Veio 2022,todas as pessoas 

de todos os sexos com idade mínima de 18 e máxima de 80 anos de idade , que estejam aptos 

á prática de atividades físicas e que concordarem com todas as normas , diretrizes e regras 

deste regulamento , assinar o termo de responsabilidade preencher a ficha de cadastro e 

efetuar a taxa de pagamento da inscrição . 

Regra 1.2 Os participantes considerados inscritos no desafio , autoriza a publicação e uso da 

sua imagem para fins de fotografias , vídeos , gravações e mídia geral , assume total 

responsabilidade sobre sua participação e isenta a organização de quaisquer custos, danos ou 

outra eventualidade que venha ocorrer durante a disputa no evento ou na arena do mesmo. 

Regra 2.1 Haverá um sistema de atendimento de primeiros socorros e serviço de apoio 

ambulatorial e eventuais remoções no caso de necessidade do participante , a continuidade do 

atendimento médico ou hospitalar caso seja grave de qualquer natureza será de 

responsabilidade do órgão ou do participante e a organização não se responsabiliza por 

nenhuma despesa ou custos ocasionalmente que venha a ocorrer no sistema de saúde além d 

apenas os primeiros socorros) 

Regra 2.2 As distâncias serão colocadas a disposição para a escolha de cada participante de 

acordo com a performance individual nas seguintes divisões ( 7k ,16K , 30 , 42 e 60k) os 

percursos são completamente inovadores com variações geográficas e diversificações de 

trechos com água , grama, cascalhos, estradão , trilhas , montanhas com declives e aclives 

fortes, areia, matas nativas , campos , lamas etc , TECNICAMENTE ELABORADOS PELA EQUIPE 

RESPONSÁVEL. 

Regra 3.1 Todo participante inscrito receberá um kit de participação com ítens conforme 

publicação no site e as orientações mais específicas relativas á prova no congresso técnico que 

acontecerá um dia antes do evento em local informado nos meios de comunicação do evento, 

a sinalização será oficialmente móvel ou fixada aproximadamente entre uma distância de 300 

a 400 metros com materiais estabelecidos pela equipe de campo da organização e será 

informada em ocasião pelo congresso técnico ou site oficial . 

Regra 3.2 Haverá uma medalha de participação alusiva ao evento para todos os inscritos as 

que completar o desafio final nas suas respectivas distâncias de acordo com a prova escolhida 

no ato da inscrição 

https://inscricoes.sportclick.com.br/evento/ultramaratona-galo-veio-2022


Premiação com troféus especiais para os dez (10) primeiros colocados geral ( masculino e 

feminino) nas distâncias de 7k , 16k , 30K, 42k e 60k . 

Premiação com troféus especiais para os três (3) primeiros colocados por faixa etária 

(masculino e feminino ) nas distâncias de 7K, 16K ,30K , 42k e 60k. 

Troféus de incentivo ao participante mais idoso ( masculino e feminino ) nas categorias em 

geral do evento 

Faixas Etárias ; 18 a 25 , 26 a 33 , 34 a 41 , 42 a 48 , 49 a 54 , 55 a 60 , 61 a 65 , 66 a 68 , 69 a71 

72 em diante 

 

 

 
Regra 4.1 A hidratação será distribuída de aproximadamente seis em seis quilômetros no 

decorrer dos trajetos com água , complementos cereais e frutas etc (Recomendamos uso de 

cada participante sua própria hidratação) 

Ao retirar o kit todos os participantes deverão entregar 1 kg de alimento não perecível que 

será destinado a uma entidade para fins de manter a parceria social do projeto como apoio a 

essa causa necessária , conferir seu número de identificação , obrigatoriamente, ler 

concordar e assinar o termo de responsabilidade, apresentar um documento atestando sua 

aptão fisica o mais recente possível. 

 

 
Regra 4.2 Todos os participantes já inscritos no evento " Ultramaratona 2020" e não realizada 

devido os protocolos da COVID-19, a organização, recebeu oficialmente nova data para os dias 

14 e 15/05/2022, e poderão fazer a transferência para o evento " Maratona galo veio 2021" com 

data anunciada 20 e 21/11/2021 desde que concordam com as alterações dos trajetos e valores 

conforme exemplo : 1)O atleta que se inscreveu para a prova de 60k e interessar na troca por 

outra distância sem ônus 

2) O atleta que se inscreveu para a prova de 7k e interessar na troca por qualquer distância maior 

assume a diferença dos valores das taxas informadas pela organização 

3) Todos os atletas que decidir pelas trocas de provas deverão encaminhar um email para: 

contato@sportclick.com.br informando qual prova está inscrito e qual prova deseja correr com 

os dados e o comprovante de pagamento da inscrição . Exceto os atletas de cortesias. 

 

Regra 5.1 É expressamente proibido e poderá ser desclassificado os participantes que burlar 

os percursos, obter vantagens por qualquer outro meio a não ser a própria corrida, substituir 

ou trocar número de peito, desobedecer as normas e regras , ignorar e desreispeitar a 

fiscalização da prova, pular demarcações de funil ou arena sem prévia autorização. 

A prova acontecerá sob qualquer condição climática , e somente poderá ser adiada, suspensa ou 

cancelada por motivo de força maior ou de imprevisto grave que possa colocar em risco a vida 

dos participante inscritos. 

 

Regra 5.2 Os participantes que porventura desistir ou decidir a não participar do evento e 

interessar em transferir a inscrição para terceiros , poderá enviar um email informando o 

motivo da alteração e informar os dados do atleta substituto com pelo menos duas semanas 

de antecedência da prova. 

mailto:contato@sportclick.com.br


- Não haverá devolução de valores após concluir sua inscrição 

- Todo atleta inscrito terá direito ao kit apresentado na plataforma , caso o atleta não possa 

participar do evento envie um email solicitando a reserva do seu kit ( O transporte do kit é de 

responsabilidade do atleta) 

- Os menores de dezoito (18) anos que interessar em participar da prova de 7km, deverão 

estar acompanhados de um responsável ou com seus pais e com autorização por escrito e 

assinada para a organização do evento 

- Os idosos terão direito a 50% dos valores das taxas de inscrições 

- Em atenção as medidas sanitárias todos os participantes deverão usar máscara na 

concentração e na largada do evento e somente remover após percorrer 200 metros dos 

referidos percursos 

- Não haverá premiação dupla para nenhuma das categorias 
 
 
 

- Regra 6.1 Cronograma : 

Sexta feira dia 13/05/2021 : Entrega de kits a partir das 12:00 hs até as  

as 20horas. 

Sábado dia 14/05/2021: Entrega de kits a partir das 06:30 h até as 20horas 

Local: A definir e breve será divulgado 

Programação Largadas : 

Dia 14/05/2021 60k e 42k : 7h e 7K ás 16h 

Dia 15/05/2021 30k: 8horas e 16k ás 8:30 

MAIORES INFORMAÇÕES : 

https://inscricoes.sportclick.com.br/evento/ultramaratona-galo-veio-2022 

e pagina para inscrição online 

https://inscricoes.sportclick.com.br/evento/ultramaratona-galo-veio-2022


https://inscricoes.sportclick.com.br/evento/ultramaratona-galo-veio-2022 
 

Facebook : @royaltrailrun , trailrungaloveio 

Fones: 31982929537 31982140847 11974395758 1197868401 

Email : contato@sportclick.com.br e trailgaloveio@gmail.com 

https://inscricoes.sportclick.com.br/evento/ultramaratona-galo-veio-2022
mailto:contato@sportclick.com.br
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