REGULAMENTO DMTT/2022
CIRCUITO PERNAMBUCANO DE TRAIL RUN_DMTT/22 (DESAFIO
MILHAS TRILHOS & TRILHAS 2022)
ETAPA ALDEIA
1 APRESENTAÇÃO DA PROVA
1.1 A Etapa Aldeia do DMTT/2022 acontecerá entre as cidades de Camaragibe/PE e
Recife/PE, em local de mata atlântica, mágico e especial, com uma flora e fauna bastante
rica. No percurso passaremos por subidas e descidas, riacho, lama e outros ingredientes que
caracterizam o Desafio.
1.2 As largadas da prova em 2022 acontecerão no Parque Camarás na cidade de
Camaragibe/PE, no quilômetro 10 da estrada de Aldeia e será disputada em três percursos
com distâncias aproximadas de 7,5milhas (12Km), 17milhas (27Km) e 32milhas (51Km)
nas categorias feminina e masculina. O objetivo será o mesmo das edições anteriores: “SE
LASCAR...............com muito divertimento” na TRAIL RUN mais CHARMOSA do
NORDESTE.
1.3 Como já é de conhecimento de muitos dos atletas, as provas DMTT, por acontecerem em
locais, muitas vezes, de difícil acesso, têm a característica importante onde os atletas
precisam em ser autossuficiente e demandam equipamentos obrigatórios que são
fundamentais para a segurança dos atletas e sua performance, tendo cada atleta que levar
todo o seu equipamento necessário a fim de que seja capaz de solucionar e garantir a sua
continuidade no percurso, solucionando sem ajuda da organização, ou outros meios externos
os problemas encontrados no ambiente onde ocorre a prova, tais como adversidades naturais
relacionadas à chuva, vendaval, entre outros...
2 INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 DATA: Domingo, 10 de abril de 2022.
2.2 LOCAL: Camaragibe/PE.
2.3 CATEGORIA: Solo
2.4 LARGADA: Parque Camarás, quilômetro 10 da estrada de Aldeia.
2.5 DISTÂNCIAS: Os percursos podem ter uma variação de 10% para cima ou para baixo
no total do percurso original.
a) 7,5milhas (12k)
b) 17milhas (27k)
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c) 32milhas (51k)
3 INSCRIÇÃO
3.1 Poderão participar do DMTT/2022 atletas de ambos os sexos maiores de 18 anos
completos até a data da realização da Prova.
3.2 Para efeitos de descontos, a idade a ser considerada, será a idade no ato da inscrição.
3.3 Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da
inscrição.
3.4 Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o regulamento da prova, participando por livre e espontânea
vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte,
hospedagem, equipamentos, alimentação ou quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. Assume
também ter conhecimento de todos os termos Regulamento, ficando de acordo com todos os
itens citados e acatando todas as decisões da organização, comprometendo-se a não
recorrer a nenhum Órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos
organizadores do DMTT/2022.
3.5
As
inscrições
serão
www.trilhosetrilhasrec.com.br.

realizadas

pela

internet

por

meio

do

site

3.6 Por uma questão de preservação da Natureza e em decorrência das ações e continuidade
ao combate à pandemia do COVID-19, com objetivo de preservar principalmente todos os
atletas que desejam participar da Etapa Aldeia, serão disponibilizadas 300, distribuídas da
seguinte forma.




7,5milhas (12k) – 120 vagas
17milhas (27k) – 120 vagas
32milhas (51k) – 60 vagas

3.7 As inscrições serão disponibilizadas em dois lotes a partir do dia 11 de janeiro de 2022 e
poderão ser parceladas conforme a bandeira de cada cartão, PIX e boleto, no item 3.9 deste
regulamento valores das inscrições por lote. Ao atleta que efetivar a inscrição até o dia 11 de
fevereiro de 2022 será garantida à disponibilidade de camisa no tamanho escolhido.
3.8 O atleta inscrito no DMTT/2022 contará automaticamente com o seguro atleta oferecido
pela organização da prova e pela NSI Seguros.
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3.9 As inscrições serão realizadas em dois LOTES;
PERCURSO
7,5milhas (12K)
17milhas (27k)
32milhas (51K)

LOTE 1
DE: 11/01/22 até 15/02/22
R$ 135,00
R$ 175,00
R$ 255,00

LOTE 2
DE: 16/02/22 até 05/04/22
R$ 150,00
R$ 190,00
R$ 270,00

O USO DA CAMISA DO DESAFIO SERÁ OBRIGATÓRIO!
3.10 INSCRIÇÕES POR EQUIPE
Para consultar a possibilidade de desconto, entrar em contato com a organização da Prova
por meio do e-mail: trilhosetrilhasrec@gmail.com. A equipe com maior números de atletas
inscritos receberá um TROFÉU no dia da premiação dos atletas.
3.11 CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E DADOS DOS ATLETAS:
3.11.1 O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese após decorrido o
prazo de 7 dias corridos da data de inscrição.
3.11.2 A organização não reembolsará o valor da inscrição para os atletas que decidam não
participar da prova.
3.11.3 Caso o atleta não possa participar da prova, ele poderá solicitar que um representante
efetue a retirada de seu KIT, estando o termo de retirada de “KIT” preenchido em
conformidade a esse regulamento, ou poderá solicitar, após o evento, o envio pelos correios
(SEDEX). O valor referente à taxa dos correios é de responsabilidade do atleta e deverá ser
depositado em conta corrente da organização a ser informada. O prazo para envio será de
até 30 dias após confirmada a solicitação e identificado o depósito das taxas.
3.11.5 O atleta que tenha solicitado o a conversão da inscrição em crédito para evento futuro
do DMTT, conforme o item 3.11.2, e tenha efetuado a retirada do Kit do atleta, somente terá
direito ao recebimento do Número de Peito por ocasião da utilização do Crédito.
3.11.6 A troca de distância, equipe, patrocínio, troca de atleta, etc somente poderá ocorrer
até 30 dias (10 de março de 2022) antes do evento.
3.12 A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda,
aumentar o número ou valor das inscrições, em função de necessidades, sem aviso prévio.
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4 ENTREGA DOS KITS AOS ATLETAS
4.1 LOCAL: Loja Equilibra Suplementos – próximo ao parque da Jaqueira;
4.2 DATA E HORÁRIO
a) Dia 06 de abril (quarta-feira): Das 9 até às 18 horas; e
b) Dia 07 de abril (quinta-feira): Das 9 até às 18 horas.

4.3 RETIRADA DE KITS
4.3.1 No momento da retirada do Kit, o atleta deverá apresentar obrigatoriamente os
seguintes documentos:
a) Documento original com foto;
b) Termo de responsabilidade individual datado e assinado (Anexo A); e
c) Retirada por terceiros (Anexo B).
4.3.2 No caso de retirada do “KIT” do atleta por terceiros, este deverá portar documento de
identificação com foto e a AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA constante no Anexo B deste
regulamento datado e assinado pelo titular, que ficara em poder da organização do evento
após a entrega do mesmo.
4.3.3 A não apresentação dos documentos constantes nas letras b) e c) do item 4.3.1
resultará na DESCLASSIFICAÇÃO do Atleta.
4.3.4 O conteúdo do Kit do atleta deverá ser conferido no ato da entrega, não serão aceitas
reclamações posteriores por falta de materiais.
4.3.5 Não haverá retirada de Kits do atleta no domingo, dia da prova, casos excepcionais
poderão ser atendidos após análise e a critério da organização do evento.
4.3.6 O atleta deverá conferir todos os seus dados no momento da retirada do “KIT”, e caso
haja incorreção na idade, deverá solicitar a alteração imediata com a organização da prova.
4.4 COMPOSIÇÃO DO KIT DO ATLETA
a) Camisa;
b) Número de Peito;
c) Sacola;
d) Viseira;
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e) Brinde oferecido pelos patrocinadores, caso tenha.

5 CONGRESSO TÉCNICO
5.1 O congresso técnico será realizado no dia 08 de abril de 2022 (sexta-feira) às 19hs e
30min através do canal no YouTube do Trilhos & Trilhas.
https://www.youtube.com/channel/UCvUpmRJEoE8vEn70HBIw0CQ
5.2 É de suma importância que os atletas assistam ao congresso técnico pois nesta
oportunidade serão apresentadas diversas informações essenciais ao planejamento e
segurança do evento e demais participantes.

6 CONDUTA NA ARENA DO DMTT
6.1 Todos os atletas deverão chegar ao Parque Camarás por volta das até às 5 horas e 45
minutos no dia do evento (quando o portão de acesso será fechado) no qual serão
direcionados às respectivas áreas de concentração, conforme percurso e posteriormente
encaminhados para largada.
6.2 É obrigatório o uso da máscara durante a permanência do atleta na área comum do
Parque Camarás e na arena do DMTT. Caso não esteja utilizando a máscara, será
automaticamente DESCLASSIFICADO. Sendo anotado o seu número de peito e entregue ao
fiscal de prova para que seja tomada as medidas cabíveis.
6.3 Vale ressaltar sobre a obrigatoriedade do uso da máscara ao passar pelo portão do
Parque Camarás em direção à linha de CHEGADA. O atleta será orientado e avisado pelo
Staff do DMTT e, em caso de persistência, descumprindo tal solicitação, será
automaticamente DESCLASSIFICADO.
6.4 No entorno do hotel e na ARENA serão disponibilizados álcool gel e água para os atletas.
6.5 Será permitido a presença de público na arena do DMTT apresentando o cartão de
vacinação, caso contrário não poderá ficar. Em caso de insistência tomaremos as medidas
previstas por lei de acordo com os órgãos sanitários e do Governo do Estado de Pernambuco.
6.6 Serão disponibilizados, sob forma de cortesia aos atletas, os serviços de guarda-volumes
à disposição dos participantes na região da largada/chegada da prova.
6.7 Ao chegar na arena, antes de se dirigir ao local reservado ao seu lote, o atleta deverá
utilizar o quanto antes os serviços ofertados, evitando deixar para os últimos minutos
antecedentes a largada, momento este onde ocorrem os maiores fluxos de utilização.
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6.8 Os Atletas devem zelar pela manutenção da limpeza e das condições de uso dos
sanitários, tendo em vista que outros também irão utilizar.
6.9 A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento etc. deixados
no guarda-volumes e/ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que os atletas venham
a sofrer. Este serviço é uma cortesia aos participantes.

7 EQUIPAMENTOS
7.1 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
ETAPA
ALDEIA

MOCHILA / CINTO
DE HIDRATAÇÃO

7,5milhas
(12k)
17milhas
(27k)
32milhas
(51k)

SISTEMA
GPX

APITO

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacidade Mínima
de 1,5L
Capacidade Mínima
de 2,0L

LANTERNA

X

CELULAR 95%
BATERIA

X

7.1.1 O Telefone Celular deverá ter carga DE 95% no momento da Largada.
7.1.2 A Mochila de Hidratação deverá ser própria para este fim, devendo ser do tipo
“Camelback”, não serão aceitos outros tipos de Mochilas ou Sacolas sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO do atleta.
7.2 EQUIPAMENTOS SUGERIDOS
a) Blusa de Manga Comprida ou Manguito com proteção UV50+;
b) Calça ou Meia de Compressão;
c) Boné ou Viseira, e
d) Luvas.
7.3 CHECAGEM DE EQUIPAMENTOS:
Os equipamentos obrigatórios poderão serão checados momentos antes da entrada do
atleta para posição de largada, em qualquer momento do desafio, o atleta poderá ser
convidado para vistoria do seu equipamento caso esteja em desacordo com o regulamento
será retirado do desafio e DESCLASSIFICAÇÃO, desde a largada e chegada o atleta deverá
carregar seus itens obrigatórios.
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8 NÚMERO DE PEITO
8.1 Os números de peito são pessoais e intransferíveis, e a sua guarda, manutenção e
manuseio são de única responsabilidade do inscrito, sendo assim, não poderão ser trocados,
emprestados, ou cedidos para outro atleta, a utilização inadequada destes, mesmo que em
caráter de negligência ou desconhecimento implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do atleta,
estando isenta a organização da prova de qualquer responsabilidade sobre ele.
8.2 O atleta que, porventura, perder o número de peito durante a prova, deverá comunicar
aos “Staffs” ao longo do percurso sobre o ocorrido e, na chegada ao pórtico, deverá procurar
imediatamente o fiscal da prova para as devidas providências.
8.3 Os números de peito serão atribuídos seguindo a ordem cronológica de efetivação das
inscrições e servirão como base para a montagem dos lotes de largada.
8.4 O atleta que não estiver com o número de peito na parte dianteira da camiseta, de modo
visível, estará passível de DESCLASSIFICAÇÃO.
9 LARGADA
9.1 Após a chegada ao Parque Camarás, os atletas serão encaminhados para a área
destinada para cada lote de largada, onde deverá permanecer, não podendo sair, sob pena
de ser DESCLASSIFICADO.
9.3 Momentos antes da Largada, os atletas serão encaminhados para o alinhamento do “Grid”
conforme o dispositivo da imagem abaixo.
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9.4 Após a largada, após deixar as dependências do Parque Camarás, será facultado ao
atleta a utilização ou não da máscara. Ao retornar, o corredor deve recolocar imediatamente
a máscara. Sendo cabível à DESCLASSIFICAÇÃO em caso de descumprimento.
9.5 HORÁRIOS DE LARGADA
a) 32milhas (51k): Largada às 06:45
b) 17milhas (27k): Largada às 07:00
c) 7,5milhas (12k): Largada às 07:20

10 PERCURSO, SINALIZAÇÃO E CONDUTA DO ATLETA
10.1 Haverá sinalização para a orientação dos participantes no local da arena e durante todo
o percurso. Maiores detalhes serão divulgados durante o Congresso Técnico.
10.2 O atleta deverá observar e seguir o trajeto do percurso delimitado, não sendo permitido
qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso
às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação. É
terminantemente proibido pular grades, cavaletes ou fitas zebradas que delimitam o funil de
largada, chegada e o percurso em qualquer momento. Em hipótese alguma o atleta poderá
cortar caminho, mesmo que seja para efetuar uma ultrapassagem. O descumprimento destas
regras implicará em DESCLASSIFICAÇÃO.
10.3 É proibido ao atleta receber qualquer ajuda externa ou “pacer”. Comprovada tal situação
por qualquer um dos organizadores ou “Staffs”, o atleta será DESCLASSIFICADO pela
direção da prova. O atleta poderá receber auxílio de outro corredor ou expectador somente
em casos de emergências ou acidentes, não podendo obviamente tirar vantagem desta
situação.
10.4 É terminantemente proibido aos atletas correrem sem camisa, o descumprimento destas
regras implicará em sua DESCLASSIFICAÇÃO.
10.5 O percurso contará com ampla sinalização vertical e horizontal, podendo ser utilizados
fitas de marcação, cal, placas em cores fortes, dentre outros.
10.6 O percurso poderá passar por estradas de terra, campos gramados, trilhas, charcos,
pedras, buracos, cercas, travessia de rios, pastos e vias públicas. No caso de vias públicas,
os atletas deverão respeitar as leis de trânsito. Nunca correr na contramão das vias!
10.7 A organização se reserva o direito de ALTERAR o percurso em trechos que, porventura,
apresentem risco aos competidores ou aos “Staffs”.
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10.8 Os atletas devem respeitar as instruções passadas pelos “Staffs”. Qualquer abuso ou
desrespeito a algum membro da equipe da organização acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO
do participante.
10.9 O Atleta que for flagrado descartando qualquer material em local inadequado ou, de
alguma forma, poluindo o meio ambiente, será sumariamente DESCLASSIFICADO.
10.10 O Atleta que for flagrado fazendo uso de qualquer droga de melhoramento de
performance
ou
praticando
qualquer
ato
antidesportivo
será
sumariamente
DESCLASSIFICADO.

11 PONTOS DE CONTROLE E DE HIDRATAÇÃO
11.1 Existirão pontos de controle obrigatórios no Percurso que serão informados por ocasião
do congresso técnico.
11.2 Nos pontos de controle, poderão ser entregues itens que deverão ser devolvidos à
organização da prova após a passagem pela linha de chegada a fim de comprovar a
passagem do mesmo pelos locais designados. O atleta que não passar em todos os pontos
de controle será DESCLASSIFICADO.
11.3 Conforme informado no item 1.3, a prova é autossuficiente, mesmo assim serão
disponibilizados pontos de hidratação ao longo do percurso, ainda assim existem locais onde
é possível obter água para reabastecimento ou comprar itens. A organização irá informar
estes pontos durante o congresso técnico.
11.4 Será disponibilizado álcool gel 70% nos pontos de hidratação.

12 DESISTÊNCIA DA PROVA
12.1 O atleta é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física
e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar na prova. podendo a
organização da prova, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento ou
socorristas especializados, retirar o participante a qualquer momento.
12.2 Caso o atleta decida abandonar a prova, será obrigatório notificar o posto de controle
(PC) mais próximo, “STAFF”, e aguardar o resgate que em alguns casos poderá demorar
horas, dependendo da situação. A avaliação do ponto de desistência é muito importante por
se tratar de uma prova que ocorre em lugares de difícil acesso. Avalie juntamente com o
“Staff” do DMTT/2022 a sua condição física e no caso de dificuldades ou indisposição fora do
normal, não continue na prova.
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13 ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA
13.1 O tratamento das emergências será mais profundamente abordado em documento
específico.
13.2 Será disponibilizado o serviço de ambulância e segurança na região da largada/chegada
da prova para atender as emergências que requeiram este apoio.
13.3 O DMTT é realizado em trilhas, sendo muitas delas em locais inóspitos, o que interfere
diretamente no tempo de respostas da prestação do socorro ao atleta, estando este ciente de
que ao ingressar nesta competição se responsabiliza pela sua segurança e assume os riscos
de estar em um local de difícil acesso com todos os seus equipamentos obrigatórios, sendo
estes essenciais à manutenção de sua integridade física e ao acionamento dos meios
necessários ao socorro.
13.4 É obrigatório o atleta ajudar outro atleta em caso de acidente ou necessidade
especial. Nestes casos, as ultrapassagens ficam proibidas por outros atletas que porventura
estejam vindo atrás dos atletas envolvidos no acidente ou socorro. Fair Play é obrigatório no
DMTT.
13.5 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto,
haverá atendimento emergencial aos Atletas e serviço de ambulância para remoção na área
da arena de Largada/Chegada. O atendimento médico propriamente dito, tanto de
emergência como de continuidade, será efetuado na rede pública sob responsabilidade do
atleta. O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção ou
transferência até seu atendimento médico.
13.6 A organização não se responsabilizará e nem transportará qualquer tipo de
equipamento individual durante a prova, a não ser em casos de emergência ou desistência
em que o atleta não consiga fazê-lo e o resgate através de veículos seja possível.

14 TEMPO DE CONCLUSÃO DE PROVA
14.1 O DMTT possui diferentes tempos máximos de conclusão para cada distância de prova,
verificar item 14.3 deste regulamento.
14.2 Os atletas que não passarem dentro dos tempos previsto no ponto de corte estarão
automaticamente cortados da prova e deverão entregar o seu chip (se houver) e número de
peito a organização ou “Staff”, finalizando a prova neste ponto, devendo embarcar em
transporte que poderá ser cedido pela organização e que os levarão ao ponto de chegada.
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14.3 As pulseiras, tempo de corte e de conclusão serão contados a partir do horário de
largada do último lote de cada distância e seguirão a tabela abaixo:
ETAPA
ALDEIA

PULSEIRA

TEMPO DE CORTE

TEMPO DE CONCLUSÃO

7,5milhas
(12k)

1 (uma)

3 horas (10,5k)

4 horas

17milhas (27k)

2 (duas)

5 horas (20k)

7 horas

32milhas (51k)

3 (três)

7 horas (33k)

12 horas

15 KIT DE CHEGADA
15.1 O Kit de Chegada será composto por:
a) Sacola;
b) Frutas (banana ou maçã);
c) Água; e
d) Medalha.
15.2 O atleta será direcionado pela organização para pegar o seu Kit de Chegada,
imediatamente o atleta deverá deixar o recinto evitando aglomeração, seguindo as
orientações das autoridades de saúde

16 CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
16.1 A idade a ser considerada, para os efeitos de inscrição é a que o atleta terá no dia 10 de
abril de 2022.
16.2 Os patrocinadores da prova poderão distribuir premiações em produtos aos atletas mais
bem colocados ou em sorteios.
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16.3 Para todas as distâncias haverá premiação para a categoria feminino da 1ª a 5ª colocada
e para a categoria masculino do 1º ao 5º colocado.
16.4 Premiação por FAIXA ETÁRIA somente para o PRIMEIRO (A) colocado (a) em cada
distância para feminino e masculino – TROFÉU
16.5 Para os atletas do percurso das 32milhas (51k) ao cruzar a linha de chegada e entrega
das pulseiras e concluir o desafio dentro do tempo de prova irá receber uma camisa
EXCLUSIVA “FINISHER”
16.6 A “cerimônia de premiação” serão realizadas no Parque Camarás, após divulgação dos
ganhadores (as) através da Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA), responsável pela
apuração e divulgação dos resultados.
16.6 Em até 48 horas após apuração e correção de algum dado que seja necessário nos
tempos dos atletas, serão disponibilizados no site www.trilhosetrilhasrec.com.br a lista de
todos os atletas suas posições de chegada no geral e por faixa etária, e por sexo também.

17 DIREITO DE IMAGEM
17.1 Ao participar deste evento, cada participante, atletas, staffs, organizadores e público em
geral estão incondicionalmente aceitando e concordando em cederem todos os direitos de
utilização de sua imagem para fins de divulgação através de fotos, filmes, rádio, jornais,
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso informativos,
promocionais ou publicitários sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores
ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm
o direito reservado aos organizadores.
17.2 O DMTT/2022 acontece em propriedade particular, qualquer forma de divulgação ou
interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à uma
negociação comercial e aprovação dos organizadores da prova por escrito antes do evento.
E-mail para informação: trilhosetrilhasrec@gmail.com.

18 DANOS OU EXTRAVIO DE MATERIAL
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados
pelos participantes no evento independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio
de materiais ou prejuízo que, porventura, os atletas/participantes venham a sofrer durante a
participação neste evento.
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19 FEPA
19.1 Esta prova possui o PERMIT da Federação Pernambucana de Atletismo, garantindo que
é uma prova oficial compondo o calendário pernambucano de atletismo.
19.2 Arbitragem:
a) Responsável pela apuração dos tempos de cada atleta conforme lote de
largada; e recolhimento das pulseiras de controle dos atletas.
b) Fiscalização caso verifique qualquer tipo de irregularidade ou infração por parte
do atleta.

19.3 Fica proibido qualquer tipo de contato do atleta com os árbitros da FEPA durante o
evento para verificação de tempo ou colocação durante a prova. Caso tenha alguma dúvida
deverá interpor recurso. Caso o atleta insista nesta prática será DESCLASSIFICADO.

20 RECURSOS
20.1 Todos os protestos e recursos deverão ser apresentados por escrito para a direção da
prova em até 15 minutos após a linha de chegada.
20.2 O atleta deverá enviar um e-mail para trilhosetrilhasrec@gmail.com, o caso será
analisado e julgado pela organização da prova mediante pagamento de calção no valor de R$
100,00 (Cem reais). No caso de o protesto ser coerente, este valor será devolvido ao atleta.

21 CANCELAMENTO DA PROVA
21.1 Poderá a organização, suspender ou cancelar o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. Neste caso caberá a
organização informar os atletas assim que da tomada de decisão através de mídias sociais ou
no congresso técnico.
21.2 O mau tempo não impedirá a realização do DMTT/2022, porém, a organização, se
reserva ao direito de alterar trechos do percurso, distâncias, e/ou alterar o horário da
largada a qualquer momento se entender que a situação, qualquer que seja, apresente
riscos aos competidores e “staff” envolvidos.
22 DISPOSIÇÕES FINAIS
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22.1 As dúvidas ou informações técnicas do DMTT/2022 devem ser solicitadas através do email trilhosetrilhasrec@gmail.com , para que seja registrada e respondida até 72 horas.
22.2 A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do DMTT/2022,
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente a qualquer momento.
22.3 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirigidas pela comissão organizadora
do DMTT/2022 de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
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PRÓXIMAS ETAPAS:
ETAPA CHÃ GRANDE/POMBOS:
10/07/2022
ETAPA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO:
16/10/2022
ETAPA BELO JARDIM: 11/12/2022

BONS TREINOS!!!
SE LASCAR..............com muito divertimento.

EQUIPE DMTT/2022
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ANEXO A

Termo de Responsabilidade Individual

Nº Peito_______

1) Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar a inscrição no DMTT/2022
são de minha total responsabilidade.
2) Li e estou de acordo com o regulamento do DMTT/2022.
3) Participo do DMTT/2022 por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores em meu nome e de
meus sucessores.
4) Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação no
DMTT/2022, gozando de perfeita saúde, INSENTO a organização de qualquer
situação referente a este item.
5) Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais (físico) ou materiais
por mim causados durante a participação no DMTT/2022, em nome próprio ou de
terceiros.
6) Cedo todos os direitos autorais de utilização de minha imagem (inclusive direito de arena),
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vierem a serem auferidas com
materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, materiais
jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos.
7) Ao me cadastrar, estou ciente que farei parte do banco de dados da organização,
autorizando está a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, promoções ou
ação promocional desenvolvida pela mesma ou por seus parceiros.
8) Assumirei as despesas com viagem, hospedagem, alimentação, traslado, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha
participação no DMTT/2022, antes, durante e depois.
9) Aceito não portar e/ou utilizar dentro das áreas do evento, incluindo entrega de kit, arena,
percurso ou qualquer área de visibilidade do DMTT/2022, voltada ao público, nenhum
objeto que ponha em risco a segurança do DMTT/2022, participantes e/ou pessoas
presentes, aceitando ser retirado pela organização ou por autoridade competente.
10) Representando equipes esportivas prestadores de serviços e/ou qualquer mídia, tenho
pleno conhecimento que estar vetada a implantação de estruturas de apoio a equipes em
locais não previamente solicitado por escrito a organização e que possam interferir no
andamento do evento, podendo esse ser retirado a qualquer momento pela organização
do DMTT/2022.
11) Independentemente de estar presente ou por procuração no ato da retirada do kit de
participação, que fora devidamente celebrado por mim, declaro estar ciente de todo o teor
do regulamento do DMTT/2022, bem como de meus direitos e obrigações dentro do
evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações do desafio.
Nome Completo do Atleta:___________________________________________________
Doc. de identificação:_____________________________________ Data:____/____/____
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ANEXO B

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE “KIT” POR TERCEIROS

Eu,____________________________________________________________________________
, Atleta devidamente inscrito no DMTT/2022, portador (a) do RG nº________________, Órgão
emissor: _____________________ e do CPF nº_________________________,autorizo o(a)
Sr(a).__________________________________________________________________________
, portador(a) do RG nº____________________, órgão emissor:__________________, e do CPF
nº _____________________, a retirar meu “kit” de participação. Ao assinar essa declaração,
reconheço que li, entendi e concordo com o item - retirada de “kit” / Terceiros - constante no
regulamento do DMTT/2022.

DATA:______/_______/ 2022

______________________________________
ASSINATURA – ATLETA

______________________________________
ASSINATURA – TERCEIRO
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