
Regulamento - Black Trunk Race – São Paulo 

 

1. A Black Trunk Race, será realizada no dia 26/04/2020 no 2º Batalhão de Polícia do Exército, 

Rua Raul Lessa, 52, Osasco, SP 

2. A primeira largada (Elite Masc) acontecerá às 9h e as largadas seguintes das demais baterias 

serão realizadas a partir de um intervalo entre 10 e 20 minutos. Todos participantes devem estar 

no local da prova 1h antes da largada da sua bateria, para retirar o chip de cronometragem e 

receber as instruções gerais 

* O número de largadas ficará a critério da organização, dependendo do número de inscritos e 

será divulgado na entrega dos kits, nas redes sociais e site da prova.    

3. A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada em caso 

de catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes.    

4. A corrida terá duração máxima de 2:30 horas.   

5. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água e na chegada, os 

corredores terão à sua disposição água e frutas.    

6. Para qualquer tipo de emergência médica, haverá serviço de atendimento com ambulância, 

enfermeiro e auxiliar.    

Categorias   

7. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos com idade mínima de 16 anos, não 

existe idade máxima;    

8. Distribuição das categorias:    

*Elite Masculino e Feminino adulto geral e faixa etária:  

De 16 a 29 anos  

De 30 a 39 anos  

De 40 a 49 anos  

De 50 a 59 anos  

Acima de 60 anos    

 

*Elite Quarteto misto  

Equipe com no mínimo um atleta do sexo oposto    

 

*Elite individual masculino e feminino Crossfit – Voltado para praticantes de Crossfit e afins 

 

*Elite quarteto misto Crossfit  -Voltado para participantes de Crossfit e afins 



Equipe com no mínimo um atleta do sexo oposto    

 

* Participação   

Atletas que visam completar a prova superando seus limites, e desenvolvendo o trabalho de 

equipe.  Atletas inscritos nessa categoria não disputarão pódio, mas receberão a medalha e 

terão seu tempo cronometrado.    

Parágrafo Único: menores de idade poderão participar da prova, sendo necessário ter no 

mínimo 16 anos e autorização dos responsáveis. Não há limite máximo de idade.     

9. Inscrições categoria Elite (5km com 15 obstáculos) 

Lote promocional para todas categorias: individual R$ 80,00 + taxa - quarteto  R$ 320,00 + taxa  

(até completar 200 inscrições) 

Primeiro lote: individual R$ 110,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 420,00 + taxa até 

14/02/2020  

Segundo lote: individual R$ 130,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 440,00 + taxa até 

13/03/2020 

Terceiro lote: individual R$ 160,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 460,00 + taxa até 

21/04/2020  

Categoria Elite Crossfit 

Primeiro lote: individual R$ 110,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 420,00 + taxa até 

14/02/2020  

Segundo lote: individual R$ 130,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 440,00 + taxa até 

13/03/2020 

Terceiro lote: individual R$ 160,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 460,00 + taxa até 

21/04/2020  

Categoria Elite Militar Masc e Fem (Somente para militares da ativa, que comprovem com a 

carteira funcional na entrega dos kits) 

Primeiro lote: individual  R$ 60,00 + taxa até 14/02/2020  

Segundo lote: individual  R$ 80,00 + taxa até 13/03/2020 

Terceiro lote: individual   R$ 90,00 + taxa até 21/04/2020  

 

10. Inscrições categoria - Participação    

Primeiro lote: individual R$ 100,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 400,00 + taxa até 

14/02/2020  

Segundo lote: individual R$ 120,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 420,00 + taxa até 

13/03/2020  



Terceiro lote: individual R$ 140,00 + taxa - quarteto (equipe mista) R$ 440,00 + taxa até 

21/04/2020  

11. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser substituído 

por outro, em qualquer situação;    

12. As inscrições poderão ser realizadas até às 24h do dia 21 de abril de 2020.    

Parágrafo único: Não serão feitas inscrições no local da prova;    

13. Ao se inscrever para esta prova, o atleta assume que concorda com este regulamento;    

14. Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que se encontra em perfeito estado de 

saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de sua 

participação na prova;    

15. Ao se inscrever para esta prova, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem.    

Premiação    

 16. Os 3 primeiros colocados receberão troféus nas categorias: Elite Geral individual masculina, 

individual feminino e quarteto misto (um troféu por quarteto).  

Elite faixa etária,  

Elite Crossfit individual masculino, Individual feminino e quarteto misto (um troféu por 

quarteto).   

*Os três primeiros colocados na categoria geral não receberão troféus referentes a categoria 

faixa etária.    

* Não haverá premiação faixa etária categoria Crossfit 

17. Os quatro integrantes do quarteto deverão cruzar a linha de chegada juntos, para que 

possam ter direito a premiação na classificação geral.    

18. Não haverá premiação em dinheiro    

19. A ordem de classificação e tempos serão controlados eletronicamente por chip a 

saber:   Categoria geral computado o tempo bruto (ordem de chegada).    

20. Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada, sem o descumprimento deste 

regulamento, receberão medalhas de participação.    

21. O grupo com o maior número de inscritos receberá um troféu exclusivo.   

Disposições Finais    

22.Para participar da prova o atleta deverá, obrigatoriamente, retirar seu kit que compõem o 

chip de cronometragem, no dia anterior a corrida no local e horário definido pela organização. 

23. Todos participantes devem apresentar na entrega do kit, o termo de responsabilidade 

assinado para participar da prova. 


