
                                                                 APRESENTAÇÃO 

O evento denominado "Maratona Galo Veio" acontece anualmente no primeiro semestre na 

cidade de Mariana , primeira vila e capital de Minas Gerais / MG, em parceria com entidades 

tradicionais e o município de Mariana , regido pelas regras e normas da Cbat , Cbe e Fma , esse 

ano devido á pandemia do novo coronavírus será realizada no segundo semestre de 2021. O 

projeto de lei 3.182/2017 que inclui a prova no calendário de eventos da cidade foi inspirado 

no personagem do ex corredor "Jaime Estevão , o Galo Veio " popular e muito querido por 

todos pela sua simpatia e humildade , encontrou na corrida a recuperação dos graves 

problemas de saúde e correu até nos últimos dias de sua vida. A  corrida caracteriza se em 

tradições locais e inicia no centro histórico e  percorre o roteiro de trilhas e montanhas 

avaliadas tecnicamente com muita novidade natural no entorno da cidade . 

 ARTIGO 1. A MARATONA GALO VEIO é organizada pela Royal Trail Running , regida sob o 

decreto municipal de 25 de agosto de 2021 - anexo 1 , que inclui as precauções e regula os 

procedimentos de prevenção á covid -19, Poderão participar desse evento pessoas de 18 a 75 

anos de todos os sexos e que estejam aptos a praticar atividades físicas e apresentar 

OBRIGATORIAMENTE o teste RT - PCR ou antígeno para covid-19 em até 48 horas antes do 

evento e concordar com este regulamento aceitando todas as regras descritas nele. Serão 

considerados inscritos no evento todos os participantes que depois de concordar com este 

regulamento , preencher e assinar a ficha de cadastro e efetuar a taxa de inscrição referente a 

distância escolhida no site. 

 ARTIGO 2. As inscrições serão realizadas exclusivamente  pela internet no site 

www.sportclick.com.br  

 a) A prova acontecerá sob qualquer condição climática , podendo ser alterada , adiada ou 

suspensa , apenas se ocorrer  algum imprevisto grave por exemplo : Aumento de casos do 

vírus  , vandalismo ou questões que coloquem em risco a vida do atleta e ou motivo de força 

maior  

 b) A organização do evento responsabiliza pelas informações fornecidas neste regulamento e 

tem autonomia sobre regras e normas nele descritas 

 c) A organização NÃO se responsabiliza por nenhum danos ou custos causados ou que ocorra 

com o atleta durante a participação no evento como ( objetos desviados, contusões e fraturas , 

furto ou roubos ou qualquer outra situação que seja ocasionando ônus  

 d) Haverá um sistema de primeiros socorros em locais definidos pela equipe médica durante 

os percursos 

 ARTIGO 3 .Os percursos são constituídos em  variedades distintas entre as serras com aclives e 

declives , trilhas fechadas , estrada de terra, grama e travessias , erosões , cascatas e 

pedregulhos , lama e paralepipedos 

 a) As provas são de opção de cada participante individualmente , intransferível e de uso 

pessoal conforme as distâncias : 7 , 16 , 30 e 42km  



b) Todos os participantes inscritos terão direto a um kit com ítens/ brindes e um número e chip 

que será o identificador principal do atleta durante o evento  

ARTIGO 4. Receberão uma medalha alusiva ao evento todos os participantes que concluírem 

os respectivos trajetos escolhidos no ato da inscrição  

a) Serão premiados com troféus especiais os dez (10) primeiros classificados masculino e 

feminino na categoria geral das distâncias de 7, 16 , 30 e 42km  

c) Serão premiados com troféus especiais os  três (3) primeiros classificados masculino e 

feminino nas faixas etárias  

 e) Serão premiadas com troféus especiais as três  (3) primeiras equipes que somar o maior 

número de pontuação final  

f) Serão premiados com um troféu os participantes mais idoso masculino e feminino  

 Obs: Não haverá premiação dupla e não haverá reembolso de valores de inscrição 

 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 a 71 

, 72 diante  

ARTIGO 5. A organização da Maratona Galo Veio reserva se o direito de incluir no evento , 

convidados , autoridades , profissionais em  geral e o direito de uso de imagem de todos 

envolvidos na prova , inclusive direito de publicação nos meios de comunicação e na mídia  

a)É expressamente proibido atitudes antidesportivas , pular áreas demarcadas pela 

organização , transferir número de peito e inscrição , desreispeitar fiscais de prova , usurpar 

percurso , utilizar meio de transportes afim de obter vantagem no resultado ou qualquer outra 

ilegalidade que não esteja dentro das regras do evento podendo ser desclassificado 

imediatamente do evento  

b) O atleta inscrito que porventura sofrer algum imprevisto e nãoconseguir participar da prova 

tem o direito( se interessar) de transferir sua inscrição até o prazo de duas semanas antes do 

evento , nesse caso o mesmo deverá informar via email a organização e solicitar a alteração do 

nome substituto alterado 

 ARTIGO 6. Serão colocados durante os percursos postos de hidratação com água e fruta pra as 

distâncias de 7 e 16km e água , fruta , energéticos , paçocas e aperitivos nas distâncias de 30 e 

42km distribuídos  aproximadamente nos trechos de 5 em 5km  

 a) A sinalização dos trajetos será com placas , setas , fitas de cores e outras opções decididas 

pela organização  

 b) O kit da prova será entregue nos locais informados nos meios de informações da 

organização e para retirar , o responsável deverá proceder conforme seguintes  critérios : 

Documento pessoal ( Cópia de documentos e autorização assinada se for para terceiros ) 

Termo de responsabilidade preenchido e assinado juntamente com o resultado do teste de 

covid - 19  



 

ARTIGO 7. Haverá um sistema de atendimento de primeiros socorros e serviços de apoio 

ambulatorial no decorrer  dos trajetos , eventuais remoções  no caso de necessidade 

emergencial , a continuidade do atendimento médico  será de responsabilidade do 

participante ou órgão público o qual enquadra o paciente no momento da prova . 

ARTIGO 8. O tempo limite de cada prova sob a responsabilidade da organização será conforme 

os seguintes cálculos avaliados tecnicamente : 

7km = 1:10m , 16km = 3:20m , 30km = 4:40m , 42km = 9:10m 

a)Todo participante que porventura se perder ou sentir qualquer situação que obrigar não 

continuar na prova, deverá informar o primeiro fiscal, staff ou um membro da organização  

b)O participante que alterar o trajeto diferente da prova que inscreveu será automaticamente 

desclafissicado do evento  

c)Será colocado banheiros químicos na largada e chegada na arena do evento 

d)será colocado serviço de guarda volumes na arena de largada e chegada do evento 

e)Cada participante deverá levar sua hidratação pessoal para reforço na prova 

ARTIGO 9 .CRONOGRAMA DE HORÁRIOS  

 Sexta feira dia 19/11: Retirada de kits de 8 as 20h local a definir , Congresso técnico ás 20h – 

Auditório Sesi ( praça Gomes freire) 

 Sábado dia 20/11 : Retirada de kits de 8 as 20h local a definir  ,  

Sábado dia 20/11 : Largada dos 42km as 7h  e largada dos 7km as 16h  

Domingo dia 21/11 : Largada dos 30km as 8h e largada dos 16km as 8h:15m  

MAIORES INFORMAÇÕES : 

www.sportclick.com.br  

Facebook : @royaltrailrun , trailrungaloveio  

Fones: 31982929537 31982140847 11974395758 1197868401  

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

O participante com idade de 65 anos ou acima terão direito a 50% do valor da taxa de inscrição 

conforme a lei federal em vigor n.10741/2003 do estatuto do idoso e sustenta os cunhos social 

com arrecadação de alimentos não perecíveis á entidades necessitadas , cunho ambiental  

preservado á plantações de mudas nativas e frutíferas nos trajetos , cultural e turístico 

promovendo as bandas e outras denominações tradicionais e esportivo promovendo a 

qualidade de vida atarvés das atividades físicas. 

http://www.sportclick.com.br/
mailto:contato@sportcllick.com.br
mailto:trailgaloveio@gmail.com


ARTIGO 11. 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 

15 e 16/05/2022, 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. 

 

 

                                                    #CONQUISTE SUA MONTANHA# 


