
 
 
 
 

 

 

 

        4º Etapa – Trilhas do Morro Gaúcho 

 

Data: 28/07/2017 (Sábado)   Cidade: Arroio do Meio/RS 

Local: Salão União – Linha Arroio Grande 

Horário de Largada: 07:00 horas (Categoria 50 Km) 

                                  10:00 horas (Categoria 32 Km) 

                                  13:30 horas (Categoria 17 Km e 5,5 Km) 

1 - CATEGORIAS 

- Corrida (50 e 32 Km): Idade Mínima 20 anos  

- Corrida (17 km): Idade Mínima 18 anos  

- Corrida (5,5 Km): Idade Mínima 16 anos  

2 – VALORES 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018 – R$ 90,00 + Taxas 
Categoria 17 Km   

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018 – R$ 100,00 + Taxas 
Categoria 32 Km 

 

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018 – R$ 80,00 + Taxas 
Categoria 5,5 Km   

 

 



C) Moradores de Arroio do Meio possuem 20% desconto nas categorias (5,5 Km – 
17 Km – 32 Km – 50 Km). 

2.2. A inscrição é INTRANSFERÍVEL, a inscrição é pessoal e intransferível. O 
participante que ceder seu número de peito com chip também para outra pessoa, 
estará assumindo a responsabilidade por qualquer acidente ou dano que esta pessoa 

venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 
organização do evento, patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no 

evento para com esta pessoa. 

3 – KIT ATLETA 

3.1. O KIT ATLETA (5,5 Km, 17 Km e 32 Km) será composto por: 

  Camiseta Manga Longa 
  Numeração com Chip Descartável 

  Medalha de Participação 
 
3.1.1. O KIT ATLETA (50 Km) será composto por: 

  Camiseta Manga Longa Evento 
  Camiseta Manga Longa FINISHER (Atenção somente os atletas que concluírem a prova dentro do 

horário limite) 
  Numeração com Chip Descartável 
  Medalha de Participação 

  Medalha de FINISHER (Atenção somente os atletas que concluírem a prova dentro do horário limite) 

3.1.2. O KIT ATLETA será disponibilizado para retirada no dia 27/07 (sexta-feira), em local 
a ser divulgado e 28/07 a partir das 06:00 horas até 13:00 horas, no local do evento. 

 

 

 

 

 

Distância 50 Km BRUTUS DO GAÚCHO 

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018  

     R$ 180,00 + Taxas 
 

 

 
A) Maiores de 60 anos possuem 50% desconto. 

B) Grupos e Assessorias inscrição diferenciada no site. 
Informações = contato@youmovin.com.br 

 
 
2.1. Reembolso do valor da inscrição só será efetivado até 7 (sete) dias após a data de pagamento 
do valor de inscrição (conforme o código de defesa do consumidor). Independente do motivo, o 

mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço (10%) para a administração do 
processo de estorno e custos bancários. 

mailto:contato@youmovin.com.br


4 – PREMIAÇÃO 

 

 Classificação GERAL TROFÉUS (50 Km)  
- Até 40 anos  (1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados Masculinos e Femininos) 

 

 Troféus para os 3 Maiores Grupos de Corrida participantes. 
 

 Medalhas de participação para todos os atletas que concluírem a prova. 
 

 ATENÇÃO:  

– Nesta 4ª Etapa – Trilhas do Morro Gaúcho, devido o seu grau de dificuldade e 
distâncias em comparativo das demais etapas, a PONTUAÇÃO SERÁ DOBRADA, 
conforme classificação. Exemplo: 1º Lugar = 50 pontos         2º Lugar = 44 pontos            3º Lugar = 

40 pontos  

4 - INFORMAÇÕES 

E-mail: trilhasemontanhas@trilhasemontanhas.com.br ou contato@youmovin.com.br                         

5 – Promoção 

- Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilhas & Montanhas – CGCTM 2018 

6 – Realização 

- L&E Eventos Ltda (CNPJ 15247946/0001-24)  

7 – Apoio 

          

 

 

 

 

  Classificação GERAL TROFÉUS (5,5  Km, 17 Km e 30 Km)   
(1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados Masculinos e Femininos) 

        - De 41 anos Mais (1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados Masculinos e Femininos) 

         
 Faixa Etária 

(1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados Masculinos e Femininos com TROFÉUS) 

 Prefeitura Municipal de Arroio do Meio 
 Sport Club União 

 Associação Brutus do Gaúcho 
 YouMovin 

 3C Timing 
 Via Esporte 

 Baú do Esporte 
 100 Folego Trail Run 
 Correndo com André 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 
 

   

1.  A PROVA  

 
1.1. A 4ª Etapa Trilhas do Morro Gaúcho, nas distâncias de em torno de 5,5 Km, 16 

Km, 30 Km e 50 Km será realizada no dia 28/07/2018 (Sábado), no Sport Club 
União, localizado no distrito de Arroio Grande, na área rural do município de Arroio do 
Meio-RS. 

 
1.2. A largada da Corrida, modalidade de caráter competitivo, será a partir das: 

 

- 07:00 horas = Categoria 50 Km ITRA 
* Corte Único Km 45 = 16:30 horas 
Todos os participantes que neste ponto da prova, passarem a partir de 16h30min01s, 

serão ORIENTADOS a se dirigirem diretamente para a chegada e no momento de 
cruzarem a linha de chegada, será adicionado ao seu tempo de prova, mais 3 horas. 
(Este adicionamento de 3 horas, é necessário pois ainda encontrará no percurso 

participantes que não levaram corte (16:30 hs) e ainda estão percorrendo a totalidade do 
percurso). 

ATENÇÃO = Encerramento da prova às 18:00 horas, após este horário não 
participa da classificação. 
Equipamentos Indispensável: 

 
 CASACO, AGASALHO para proteção de chuva e frio 

 LANTERNA DE CABEÇA 
 KIT 1ºs  SOCORROS (Escolha de itens pessoal) 
 CELULAR 

 

- 10:00 horas = Categoria 32 Km ITRA 
Único corte no Km 27 = 15:30 horas 
ATENÇÃO = Encerramento da prova às 16:30 horas, após este horário não 

participa da classificação. 
Equipamento Indispensável: 

 CASACO, AGASALHO para proteção de chuva e frio 
 
 

- 13:30 horas = Categoria 17 Km e 5,5 Km 
 
 
 

 

 



 
ATENÇÃO: Após o horário de encerramento das provas, todos os atletas que 
estiverem no percurso serão convidados a se dirigirem para a chegada através 

de veículos da organização. Caso algum atleta não aceite e queira continuar no 
percurso estará assumindo toda a sua responsabilidade de segurança, pois o 

percurso estará sendo desmontando e retirado os fiscais de percurso. 
 
1.3. O local da largada será no Sport Club União, localidade de Arroio Grande, área rural 

de Arroio do Meio. 
1.4. A prova de 50 Km (ITRA – 3 PONTOS), terá a duração máxima de 10 horas. 

1.5. A prova de 32 Km (ITRA – 2 PONTOS), terá a duração máxima de 6 horas e 30 
minutos. 
1.6. As provas de 16 Km e 5,5 Km, terão a duração máxima de 4 horas. 

 
1.5. A idade mínima autorizada para participação: 

- CORRIDA 5,5 km é de 16 anos 
- CORRIDA de 17 km é de 18 anos 
- CORRIDA de 32 Km e 50 Km é de 20 anos 

 
(ATENÇÃO: Além da idade mínima, O QUE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SAÚDE E SEGURANÇA FÍSICA DO PARTICIPANTE, é o mesmo fazer a sua 
avaliação pessoal e de condicionamento físico para a distância que pretende 
desafiar-se, correr. 

 
OS PERCURSOS SÃO TODOS DE GRANDE DIFICULDADE FÍSICA E DE DIFÍCIL ACESSO 

PARA SOCORRO E RESGATE. MUITA ATENÇÃO E BOM SENSO NA OPÇÃO DE 
DISTÂNCIA. 
 

1.6. A inscrição na 4ª Etapa Trilhas do Morro Gaúcho, é pessoal e intransferível, 
podendo ter trocas de participantes, substituições ou mudança de distância até o 

dia 22/07. Após isto não serão mais aceitas trocas, substituições e mudanças de 

distâncias.  

 
Somente será aceita  
 

1.7. As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site 

www.youmovin.com.br, até o dia 19/07 (quarta-feira) ou encerrarem-se as 800 
inscrições disponíveis. 
 
1.8.  As inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencionada, caso seja 

atingido o limite de inscrições. 
 
1.9.  O pagamento deverá ser realizado na rede bancária e a efetivação da inscrição  

dar-se-á quando da referida compensação.  
 O valor de Inscrição será: 

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018 – R$ 80,00 + Taxas 
Categoria 5,5 Km   

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018 – R$ 90,00 + Taxas 
Categoria 17 Km   

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018 – R$ 100,00 + Taxas 

http://www.youmovin/


Categoria 32 Km 
 

 

Distância 50 Km BRUTUS DO GAÚCHO 

 

 De 07/12/2017 à 18/07/2018  

     R$ 180,00 + Taxas 
 

 

 
D) Maiores de 60 anos possuem 50% desconto. 

E) Grupos e Assessorias inscrição diferenciada no site. 
Informações = contato@youmovin.com.br 

F) Moradores de Arroio do Meio possuem 20% desconto nas categorias 
(5,5 Km – 17 Km – 32 Km – 50 Km). 

 
 

2.0. Reembolso do valor da inscrição só será efetivado até 7 (sete) dias após a data de 
pagamento do valor de inscrição (conforme o código de defesa do consumidor). 

Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de 
serviço (10%) para a administração do processo de estorno e custos bancários. 

 

2.1. A inscrição é INTRANSFERÍVEL, a inscrição é pessoal e intransferível. 
O participante que ceder seu número de peito com chip também para 

outra pessoa, estará assumindo a responsabilidade por qualquer acidente 

ou dano que esta pessoa venha a sofrer, isentando o atendimento e 
qualquer responsabilidade da organização do evento, patrocinadores, 

apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento para com esta pessoa. 
 

 
2.2. Toda pessoa que não estiver devidamente inscrita e com a numeração de 

peito visível, poderá ser convidada a retirar-se do evento e proibida de utilizar-se 
de qualquer parte do evento, sob a pena de acionamento dos órgãos competentes 

de segurança para fins de remoção da mesma do local. 
 

 
3. KIT ATLETA 

 
3.1. O KIT ATLETA (5,5 Km, 17 Km e 32 Km) será composto por: 

  Camiseta Manga Longa 
  Numeração com Chip Descartável 

  Medalha de Participação 
 

3.1.1. O KIT ATLETA (50 Km) será composto por: 
  Camiseta Manga Longa Evento 
  Camiseta Manga Longa FINISHER (Atenção somente os atletas que concluírem a prova 

dentro do horário limite) 
  Numeração com Chip Descartável 

  Medalha de Participação 
  Medalha de FINISHER (Atenção somente os atletas que concluírem a prova dentro do 

horário limite) 

mailto:contato@youmovin.com.br


 
3.1.2. O KIT ATLETA será disponibilizado para retirada no dia 27/07 (sexta-
feira), em local a ser divulgado e 28/07 a partir das 06:00 horas até 13:00 horas, 

no local do evento. 
 

3.1.3. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização 
ficará impedido de participar da prova. NÃO SERÃO ENTREGUES KITS APÓS OS DIAS E 
HORÁRIOS DISPONIBILIZADOS PARA A RETIRADA.  

 
3.1.4. Não serão entregues kits fora do período/horário determinado. 

 
3.2. A nenhum dos participantes da CORRIDA será permitido participar sem o número de 
peito fornecido, e muito menos a transferência, cedência para outra pessoa, este ato é 

passível de desclassificação.  
 

3.3. Participantes, que utilizarem a inscrição, numeração e chip de 
cronometragem de outra pessoa, serão ambos suspensos do CGCTM 2018, 
poderão sofrer processo judicial de falsidade ideológica, e são responsáveis por 

custear qualquer despesa em caso de acionamento do seguro atleta previsto 
para os inscritos do evento. 

 
3.4. No momento da retirada do KIT ATLETA, o responsável deverá conferir seus dados 
(Nome Completo + Data de Nascimento + Distância), e o número de peito.  

O fornecimento do número de peito a outrem implicará na desclassificação do 
participante inscrito.  

 
3.5. Para retirar o KIT ATLETA o atleta deverá apresentar RG ou documento original com 
foto. 

 
4. PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. É ORIENTADO/INDICADO por questões de saúde e segurança ao participante no ato 
da inscrição na categoria pretendida (5,5 Km, 17 Km, 32 Km e 50 Km), o mesmo já 

tenha participado/corrido uma prova na mesma distância em que está se 
inscrevendo. 

 
4.2. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso, através de 

visualização do banner de percurso divulgado no evento e no site. 
 
4.3.  Por se tratar-se de um evento de corrida diferenciado com obstáculos 

naturais (cobras, aranhas, abelhas....) e ou aspectos meteorológicos (chuva, 
vento, tempestades...), a organização não se responsabiliza por possíveis lesões, 

fraturas e demais acidentes que possam a vir a acontecer no momento de 
passagem, transposição por estes obstáculos. 
 

4.4. O atleta que largar em prova diferente a sua inscrição será automaticamente 
desclassificado. 

 
4.5. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 
apresentada no sistema on-line, o participante aceito todos os termos do regulamento e 

assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO 
DE RESPONSABILIDADE e USO DE IMAGEM". 

 
 
5. CATEGORIAS  



 
5.1 – Categoria 5,5 Km 
5.2 – Categoria 17 Km 

5.3 – Categoria 32 Km 
5.4 – Categoria 50 Km 

 
6. FAIXAS ETÁRIAS 
 

             6,5 Km 
 

            16 – 22 anos 
            23 – 27 anos 
            28 – 32 anos 

            33 – 37 anos 
            38 – 42 anos 

            43 – 47 anos 
            48 – 52 anos 
            53 – 57 anos 

            58 – 62 anos 
          63 – 67 anos 

          68 – 72 anos 
           73 anos mais 
 

 
 

             17 Km 
 
            18 – 22 anos 

            23 – 27 anos 
            28 – 32 anos 

            33 – 37 anos 
            38 – 42 anos 
            43 – 47 anos 

            48 – 52 anos 
            53 – 57 anos 

            58 – 62 anos 
          63 – 67 anos 

           68 – 72 anos 
          73 anos mais 
 

 
             32 e 50 Km 

 
            20 – 22 anos 
            23 – 27 anos 

            28 – 32 anos 
            33 – 37 anos 

            38 – 42 anos 
            43 – 47 anos 
            48 – 52 anos 

            53 – 57 anos 
            58 – 62 anos 

          63 – 67 anos 
           68 – 72 anos 
          73 anos mais 



 
 
 

7. PREMIAÇÃO 
 

7.1.  Os participantes serão premiados das seguintes formas: 

 
 Classificação GERAL TROFÉUS (5,5  Km, 17 Km e 32 Km)   

(1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados Masculinos e Femininos) 

 

 Classificação GERAL TROFÉUS (50 Km)  
- Até 40 anos  (1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados Masculinos e Femininos) 

        - De 41 anos Mais (1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados Masculinos e Femininos) 

         
 Faixa Etária 

(1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados Masculinos e Femininos com TROFÉUS) 
 

 Troféus para os 3 Maiores Grupos de Corrida participantes. 
 

 Medalhas de participação para todos os atletas que concluírem a prova. 
 

 
7.2. Para efeito de premiação por faixa etária, valerá a idade do participante, 

segundo o ano (2018) e não o dia/mês. 
 
7.3. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 30 min 

após a divulgação da parcial do resultado. 
 

 
8. CHIP 

 
8.1. O Sistema de cronometragem utilizado no evento é CHIP, que estará fixado na 

NUMERAÇÃO DE ATLETA (Parte de Trás da numeração). 
8.2. O CHIP utilizado é DESCARTÁVEL. 
8.3. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO, a utilização do chip por outra pessoa que não a 

mesma registrada para o uso dele. 
8.4. A tomada de tempo de corrida para fins de classificação, será o tempo líquido.   

 
9. GERAL                   
 

9.1. Ao participar da 4ª Etapa – Trilhas do Morro Gaúcho, o atleta assume a 
responsabilidade pelos dados fornecidos no momento da inscrição on-line ou pessoal e 

aceita totalmente o Regulamento da Prova, tendo ciência de suas condições físicas e de 
saúde para participação da prova, bem como a transposição dos obstáculos previstos.  
 

9.2. O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que 
não estiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva.   

 
9.3. O evento contará com seguinte suporte de Emergência e Urgência: 
- 1 Unidade de Suporte Avançado UTI Móvel 

- 2 Unidades de Intervenção Rápida 
- Equipe composta por 6 Profissionais da Área Médica e Enfermagem.      

 
9.4. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes apenas 

na região da largada/chegada da prova.   



 
9.5. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta venha a sofrer durante o 
transcorrer do evento, não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores 

da prova.   
 

9.6. O guarda-volumes será desativado às 19:00 horas. A partir deste horário, os 
pertences serão disponibilizados através do telefone (51) 99167-3606 em horário 
comercial, de segunda à sexta-feira, por um prazo de 15 dias. A organização não se 

responsabiliza por objetos deixados no guarda-volumes, portanto, não é aconselhável que 
sejam deixados objetos de valor. 

 
9.7. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 
para a orientação dos participantes.  

 
9.8. A 4ª Etapa – Trilhas do Morro Gaúcho, acontecerá sob qualquer condição 

climática. Podendo ser cancelada somente no momento da largada caso 
condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes. 
 

9.9. Ao longo do percurso haverá postos de hidratação com água.  
 

* Categoria 5,5 Km : 1 Ponto Hidratação 
 
* Categoria 17 Km : 2 Pontos Hidratação 

 
* Categoria 32 Km : 3 Pontos Hidratação 

 
* Categoria 50 Km : 4 pontos de hidratação  
 

                                  Kms 22 e 35 – (Isotônico/Refrigerante/Frutas)  

 
ATENÇÃO: 
*Nos locais de hidratação (percurso e chegada), haverão 
somente os galões de água. Não haverão copos plásticos, 
metais ou qualquer outra forma de recipiente para fins de 
coletar a água dos galões. 

 
*Todo participante, independente de distância deverá possuir 
um recipiente pessoal (squeeze, garrafinha plástica, cinta 
hidratação, mochila hidratação), para fins de coletar à água e 
então ingerir. 
 
* É EXPRESSAMENTE PROIBIDO, coletar a água do galão 
diretamente nas mãos ou boca para tomar. 
 

9.10. Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de competição, 
exceto nos equipamentos esportivos utilizados pelos participantes durante a prova.     

 
9.11. Proibida a participação com animais, caso seja verificado o participante será 
desclassificado. 

 
10. FINAL 



 

 
10.1. Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de 
suas imagens para finalidades legítimas. 

 
10.2. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação.  
 
10.3. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão 

Organizadora, que tem a decisão final.  
 

10.4. A organização se reserva ao direito de alterar o percurso descrito no 
regulamento, se necessário, visando melhorias na qualidade e segurança da 
prova. Em hipótese alguma os participantes terão direito a devolução do valor de 

inscrição ou transferência da inscrição para outra etapa. 
 

10.5. Ao participar deste evento, o inscrito concorda com todo e qualquer procedimento 
descrito neste regulamento. 
 

Promoção e Realização: 
 L&E Eventos Ltda 

(CNPJ 15247946/0001-24) 
 

Apoio: 

 Prefeitura Municipal de Arroio do Meio 
 Sport Club União 

 Associação Brutus do Gaúcho 
 YouMovin 
 3C Timing 

 Via Esporte 
 Baú do Esporte 

 100 Folego Trail Run 
 Correndo com André 

 

                                                        Santa Cruz do Sul – RS, 08/12/2017. 

                                                                     
                                                                      Luís Leandro Grassel 

                                                        Responsável Técnico – CREF 9.564-G/RS 
                                                              CNPJ – 15247946/0001-24 

 
 


