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REGULAMENTO 

Parágrafo Único:  

A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento sem aviso prévio. 

Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter conhecimento deste 
regulamento. Ao solicitar a inscrição o competidor deve ler o documento. 

Os inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste 
regulamento. 

Assim como aptos e praticar atividades fisicas que exigiam grande esforço fisico.  

DA PROVA: BUFALAS TRAIL RUN 6k 

Trajeto feito em estradas de terra e rodovia entre a Fazenda Bufalas São João, Estada 
Vicinal e Estrada do Aeroporto Municipal de Paraguaçu Paulista.  

DATA 21/04/2022 (QUINTA FEIRA)  

Local da Largada: Búfalas São Joao - Sítio São João, Fazenda Pontinhas – Agua do Sapé – 
Paraguaçu Paulista 

Horário de Largada: 08:00hrs 

 

- Havera 2 pontos de Hidratação  distribuidos da seguinte forma :  

3k Agua 
6k Agua 

 

Observação:  

Não sera permintido PARTICIPAÇÃO de atletas não inscritos na prova “pipocas”. 

A prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de veículos. Esteja 
atento, trafegue sempre em sua mão de direção respeitando as leis de trânsito. 

O roteiro poderá ser alterado em caso de questões climáticas ou força maior. Nesse caso, siga 
sempre a sinalização oficial e a orientação dos ciclistas que estao de staff no percurso. 

DA DISTÂNCIA 

A distancia é de 6km para corrida  e 4km para caminhada 

DA PREMIAÇÃO:  

Havera premiação para os 10 primeiros colocados : 

10  Primeiros Colocados Masculino e Feminino 

Não haverá premiação nas categorias   

TODOS OS DEMAIS ATLETAS QUE COMPLETAREM A  PROVA  RECEBERÃO MEDALHA FINISHER . 

Não haverá chipagem eletrônica 
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A idade mínima para participação do Evento é 18 Anos, sendo usado cálculo da idade a data de 
31/12/2022. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas somente  atraves do site https://www.streetracebrasil.com.br/ 

O valor para participação do  BUFALAS TRAIL RUN 6k  é de: 

Descrição Valor Data Limnite 

Lote Unico R$ 70,00(+taxa 
Adminstrativa do site 

18/04/2022 

Apos esta data somente inscrições manual com a organização 

 

 Itens do Kit do Atelta :  

- Inscrição no Evento 

- Café da Manha Rural apos evento  

- Medalha Finisher 

- Numeral de Peito 

 

As vagas para a corrida serão limitadas a 100 atletas sendo ser encerradas no dia 
18/04/2022 ou se atingir o limite Maximo de ateltas. 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 
O Valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova em hipótese alguma. 

 

ENTREGA DO KIT 

A entrega do kit acontecerá nos seguintes dias:  

- 21/04/2022 – Quinta feira  

 Local: Búfalas São Joao - Sítio São João, Fazenda Pontinhas – Agua do Sapé – 
Paraguaçu Paulista 

- Horário: das 06:30 as 07:30 

Não serão entregues kits após o período da retirada de kits, determinado previamente pela 
organização. Os kits não retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum motivo ou 
circunstância. 

NÚMERO DE PEITO  

 A cada competidor será fornecido um número  deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura 
ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de desclassificação as 
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participantes que não cumprirem este artigo. Atletas sem número de peito poderão ser retirados 
pela organização do evento de espaços reservados exclusivamente aos corredores. 

A RESPEITO DA MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES / 
ACADEMIAS  

Poderá a organização indicar os locais para montagem de tendas de acordo com a disponibilidade 
de espaço na área da arena do evento, desde que não interfira no bom andamento do evento. Em 
caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a organização poderá solicitar o 
remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção, solicitação esta que deve ser atendida 
imediatamente pelos responsáveis pela tenda em questão. A responsabilidade pela publicidade ou 
exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou clubes 
de corridas, eximindo a organização de qualquer responsabilidade. Caso haja patrocínio de tendas 
conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a organização solicitar que os responsáveis 
retirem de forma imediata sua(s) tenda(s). As tendas não poderão ter sistema de som que interfira 
na sonorização do evento e a organização sugere que as mesmas não ultrapassem os 20 metros 
quadrados. A organização não se responsabiliza pela tenda sejam danos causados a mesma ou 
objetos deixados no seu interior. A organização poderá interditar a entrada de veículos a qualquer 
momento, será indicada pela organização o horário e o local de acesso dos veículos de 
apoio/assessorias pelos meios de divulgação do evento. A assessoria que não respeitar os horários, 
assim como os locais indicados pela organização estará passível de desclassificação de seus atletas 
e não poderá montar sua estrutura no evento. 

INFORMAÇÕES GERAIS  

1. Ao participar da BUFALAS TRAIL RUN 6K, o atleta assume a responsabilidade por seus 
dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Corrida, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de 
transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação na corrida, antes, durante e depois da mesma.  

2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
realização da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, 
durante ou após a corrida.  

3. O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. Pode o diretor da corrida, segundo recomendação do médico responsável pelo 
evento, excluir o participante a qualquer momento.  

4. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e staff por todo o 
percurso da corrida para apoio ao atleta participante.  

5. Haverá à disposição dos participantes: sanitários na região da largada/chegada da corrida.  

6. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá 
para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção. O 
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será 
efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

 7. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 
atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 
remoção/transferência até seu atendimento médico.  
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8. 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 por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a 
participação neste evento.  

9. A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização dos 
espaços para a orientação das participantes.  

10. É expressamente proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. A 
atleta deverá observar o trajeto, 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, sendo proibido pular as grades ou 
cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da corrida. O 
descumprimento destas regras causará a desclassificação imediata da atleta.  

11. A organização da corrida  poderá alterar data, percurso e local, ou até mesmo suspender a 
corrida por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, 
vandalismo e / ou motivos de força maior. 

 § Parágrafo único: Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente às despesas de viagem, 
transporte, hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras despesas caso haja necessidade 
de alteração de data, percurso ou cancelamento da prova, de acordo com o previsto na 
cláusula12  

12. A organização da CORRIDA  reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes 
especialmente convidadas. 

13. Todas as participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 
todos os direitos de utilização de sua imagem para a CORRIDA, seus patrocinadores, 
apoiadores e a organização da corrida.  

14. Ao longo do percurso de 6KM da corrida haverá postos de hidratação com água. 

15. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação. Para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos à corrida, 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 corrida têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de 
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita 
a aprovação dos organizadores da corrida por escrito. SOBRE OS TERMOS DESTE 
REGULAMENTO  

16. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados pela 
organização, através do site www.incentivoesportecom.br ou através de telefone (18) 99657-
7615/99738-0502, para que sejam registradas e respondidas.  

17. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este regulamento, total ou parcialmente.  

18. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
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17. Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos 
os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata 
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 evento. 

18. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e a CORRIDA, pertencem a FIDALGO 
EVENTOS & TURISMO.  

19. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste REGULAMENTO, isentando assim 
quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer 
comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 

HOSPEDAGEM: 

Hospedagem na cidade de Paraguaçu Paulista a 1KM do local de LARGADA. 

 

AGUA DAS ARARAS 
RESORT 
 
Endereço: Estrada do Sapé, S/N, 
Km1  
(18) 3361-212 
 
http://www.aguadasararas.com.br 

 


