REGULAMENTO

A atividade esportiva Mariana Trail Run Galo Véio, denominado ULTRAMARATONA DO GALO
VÉIO 2021, instituído no calendário oficial do município de Mariana-MG Aprovado na LEI 117 /
2017 será realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2021, respeitando a situação atual da
pandemia do novo corona vírus na cidade de Mariana-MG.
Regido pelas normas da CBE e FMA , executado de acordo com a regras atuais estabelecidas
pelos órgãos de saúde e condições referente á pandemia do covid-19 na data da realização e
podendo ser adiado, alterado ou cancelado por motivo de força maior.
Regra 1 1.1 Poderão participar desta atividade esportiva Mariana Trail Run Galo Veio, pessoas
de todos os sexos desde que estejam aptos á prática de atividades físicas e acima de 18 anos
até 99 anos , regularmente inscritas e que estejam de acordo com as informações e regras
deste regulamento , autoriza a publicação e uso da sua imagem para fins de fotografias ,
vídeos , gravações e mídia geral
1.2 O participante que se inscrever nesse desafio “ Galo Véio” assume total responsabilidade
concorda com todas as condições fornecidas pela organização isentando a ela de quaisquer
eventualidade que possa ocorrer durante ou enquanto permanecer na arena .
Regra 2 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 (
apenas os primeiros socorros)
2.2 As distâncias serão colocadas a disposição para a escolha de cada participante de acordo
com a performance individual e será lançada a ultramaratona em comemoração aos cinco
anos de existência da prova nas seguintes divisões ( 7k ,14k, 22K, 30k , 42 e 60k) 2.3 Os
percursos são completamente inovados e com variações geográficas e diversificações de
trechos com água , grama, cascalhos, estradão,trilhas , montanhas , declives e aclives fortes,
areia, matas nativas e campos etc ,CONFORME GEOGRAFICAMENTE.
Regra 3 3.1 A sinalização será oficialmente 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 .
3.2 Haverá uma medalha de participação a todos os inscritos que completar o desafio final e
premiação para os cinco primeiros geral ( masculino e feminino) nas distâncias de 7k , 14 , 22K.
. Premiação para os dez primeiros geral nas distâncias de 30k, 42 e 60k. (masculino e
feminino). Premiação por faixas etarias em todas as disTÂncias (masculino e
feminino).Premiação para as três primeiras equipes com melhor desempenho em todas as
distâncias
Premiação de primeiro ao quinto colocado conforme tabela abaixo. Categorias : 7k , 14k, 22k,
30k, 42k, 60k ( 18 a 30 , 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70, 70 diante )

Regra 3.3 Todos os inscritos terão direito a um kit de participação que contém brindes e um
número de identificação que deverá ser confirmado no ato da retirada para fins de não ser
desclassificado
Regra 4 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)
4.2 Ao retirar o kit todos os participantes deverão entregar 1 kg ( 1 kilo ) de alimento não
perecível que será destinado a uma entidade para fins de manter a parceria social de apoio a
causa necessária e conferir seu número de identificação.
4.3 A atividade esportiva Mariana Trail Run Galo Veio,será realizado em dois dias consecutivos
e em qualquer condições climáticas com exceção apenas caso haja agravamento da pandemia
do covid -19.
5 5.1 Todos participantes inscritos na atividade esportiva Mariana Trail Run Galo Veio deverão
obrigatoriamente,ler concordar e assinar o termo de responsabilidade.
5.2 Todos participantes inscritos na atividade esportiva Mariana Trail Run Galo Veio nas
distãncias de 22k ,30k , 42 e 60k deverão obrigatoriamente apresentar um documento
atestando sua aptão fisica para essas distâncias.
Entrega de kits ✓sexta-feira dia 14/05/2021 a partir das 12:00 hs até as 20horas ✓sábado dia
15/05/2021 a partir das 06:30 hs até as 20horas Local: CAT - Centro de Atendimento ao
Turismo - Mariana Rua Direita, 91 - Mariagna - MG

Programação

Largadas : Sábado dia 15/05/2021
60k : 7horas
42k : 7horas
7k : 16horas

Domingo dia 16/05/2021
30k : 8horas
22k :8:15’
14k :8:30’

Mais informações : www.sportclick.com.br www.royaltrailrun.com.br @trailgaloveio –
facebook Telefones: 31982140847 e 31982929537 Hospedagens parceiras: Hotel Providência,
Pousada Chafariz, Hotel Brasil Real, Hotel Faísca, Hotel Palace Hotel Cunhos nas áreas: Social ,
Ambiental, Saúde, Econômico, Cultural e Esportivo Royal Trail Running.

# BEM VINDOS E BOA PROVA TODOS
# CONQUISTE SUA MONTANHA

