
                                            

 

REGULAMENTO 2020 

 

1 – O EVENTO 

 O DESAFIO DAS SERRAS Trail Run – é uma corrida percorrida á pé em terreno montanhoso, de caráter 

competitivo e organizado pela empresa Luminárias Turismo. A partir do ano de 2020 a prova se realizará 

em três etapas distintas.  A 1ª etapa será sediada na cidade de Luminárias - MG; a 2ª etapa em Itamonte 

25/Julho - MG e a 3ª e última etapa novamente em Luminárias -MG onde finalizaremos nossa temporada e 

premiação do ranking do Desafio das Serras 2020.  

2 -  ETAPA 1– LUMINÁRIAS MG 

A concentração e largada da prova será na praça central da cidade (Praça Nossa Senhora do Carmo), de 

onde os atletas sairão com destino as montanhas da área rural de Luminárias, passando por altos de serras 

com vista para o Pico do Gavião e Pico do Papagaio entre outros belíssimos picos. O trajeto é composto por 

single-tracks e estradas vicinais. O evento será realizado com chuva ou com sol, só podendo ser cancelado 

em caso de condições de catástrofe e que coloque em risco a integridade física dos atletas e 

participantes.   

3- CONDIÇÕES GERAIS / ADMISSÃO  

A Prova será regida pelo Regulamento, e aprovada pelo corredor ao inscrever-se no evento. Será admitido 

como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 16 anos ou menor de16 anos acompanhados 

pelos responsáveis, de qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento. 

Todos os atletas inscritos deverão apresentar o termo de responsabilidade no qual isenta a organização da 

prova de qualquer responsabilidade, tanto realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus 

sucessores. Os documentos deverão ser entregues na retirada do Kit. 

Eventuais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico, serão de inteira 

responsabilidade do atleta. Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping, a critério da 

organização. 

 

4 - LIMITE DE PARTICIPANTES 

100 atletas por modalidade  
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5 -  MODALIDADES   

MODALIDADE DISTANCIA ALTIMETRIA  TEMPO LIMITE QUANTIDADE DE PC’S 

Longa 42 km        1407 m 9 horas  6 

Média 21 km 720 m 6 horas 4 

Curta 10 km 380 m 2 horas e 30 minutos 2 

Light 06 km 297 m 1 hora   e 30 minutos 1 

 

6 - ITENS OBRIGATÓRIOS   

Os equipamentos obrigatórios são de inteira responsabilidade do atleta e deverá ser apresentado na 

retirada do kit para conferencia, SEM EXCEÇÃO.  

MODALIDADE KM  42 KM 22 KM 10 KM 6 KM 

Cinto ou mochila de hidratação Obrigatório Obrigatório   

Apito Obrigatório Obrigatório   

Lanterna     

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

O ATLETA QUE NÃO PORTAR ITENS OBRIGATORIOS SERÁ DESCLASSIFICADO NO ATO E NÃO CONTINUARÁ 
PERCORRENDO A PROVA COM O APOIO DA ORGANIZAÇÃO. O MESMO DEVERÁ ENTREGAR O NUMERO DE 
PEITO NO PROXIMO PC E AGUARDAR O CARRO DA ORGANIZAÇÃO PARA EMBARQUE. 
 

- Os atletas participantes deverão apresentar seu numeral ao fiscal de prova nos PCs.  
- NÃO poderão receber apoio de carros de apoio.  
- NÃO é permitido Pace.  
- É permitido o uso de bastão de caminhada. 
- Deverão contar somente com o apoio dos carros da organização, pc´s fixos e de si próprios. 

 

7 – IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA 

O atleta receberá  1 (um) número que deverá fixar obrigatoriamente em local visível de  sua vestimenta frontal. 
 
 

8 - PATROCINIO INDIVIDUAL  
 
Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá utilizar outro 
espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (shorts, bonés, camiseta, outros).  
Não será permitido a atletas inscritos correr sem o número fixado em local visível, o não cumprimento,  
acarretará em 1º advertência, 2º advertência, 3º advertência  e desclassificação. 
 
9 -  ORDEM DE LARGADA 
 
A largada se dará em grupo total de participantes de cada modalidade, sem preferências de idade, 
 sexo ou categoria etária.  
NÃO serão tolerados atrasos. O atleta que não comparecer a largada oficial será considerado desistente. 
 NÃO será autorizada em hipótese alguma a largada após o horário oficial da prova.  
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10 – MARCAÇÕES DO PERCURSO 
 

A marcação do percurso será identificada por fitas com a cor de acordo com o numeral do peito  
de cada  modalidade.  
Apenas na modalidade 10 km  haverá também pontos refletivos em  trilhas, curvas e bifurcações.  
Os pontos refletivos estarão em sequencia indicando o caminho.  
 

EXEMPLO: Se o numeral de peito  da modalidade 22k for laranja, a marcação em fitas também será  
Na cor laranja. 
  
11 – ATENDIMENTO MÉDICO 
 

o Manteremos um atendimento de emergência de prontidão  durante a prova . 
De qualquer ponto o resgate poderá ser feito por rotas alternativas rapidamente.  
O socorro médico não fará nada que fuja os padrões de atendimento normal de primeiros socorros.  
A equipe médica terá autoridade para retirar da competição todo atleta que não esteja mais apto  
a participar ou que tenha recebido cuidados médicos vitais.  
A decisão Médica é soberana e será acatada pela organização. 
 

12 -  PC’s (POSTOS DE CONTROLE) 
 

Os atletas deverão obrigatoriamente se apresentar nos PC´S (Postos de Controle) estando  
com número de peito visível preso a sua vestimenta.  
A prova é semi auto suficiente, nos PC´s haverá água para reabastecimento, isotônico e rapadura 

A quantidade de PC estará discriminado individualmente em cada modalidade no item 5 deste 
regulamento. 
 

13 - ABANDONO 
 

Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá entregar a um fiscal da prova seu número  
de identificação informando a sua desistência.  
Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões médicas, o atleta não poderá retornar a prova. 
 

14 –  RISCOS DA PROVA  
 

Por se tratar de uma prova de alto desgaste físico, os atletas inscritos devem ter total conhecimento 

 dos riscos que a participação na prova pode ocasionar, e para tal, deverá assinar o termo 

 de responsabilidade que estará disponível na retirada do kit. 
 Todo participante deve estar ciente que participa por sua própria responsabilidade, e que a  
organização da prova não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de desfalecimento físico 

 ou de acidente pessoal, de qualquer natureza. 
 

15 – INSCRIÇÕES 
 

As inscrições são intransferíveis e poderão ser feitas no site da  LUMINÁRIAS TURISMO ou nos portais 
parceiros de inscrição que serão divulgados posteriormente 

As INSCRIÇÕES ONLINE www.luminariasturismo.com.br 

Somente o pagamento garante a inscrição do atleta, portanto, após ser atingido o número máximo, 
as inscrições serão desconsideradas. 
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16 – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

 As inscrições confirmadas e pagas poderão ser canceladas mediante envio formal por e-mail:  
luminariasturismo.mg@gmail.com , Havendo antecedência mínima de 10 dias do evento, 
 o atleta terá o valor integral pago transformado em CRÉDITO para utilizações futuras em qualquer 

 evento realizado pela Luminárias Turismo VÁLIDOS POR UM ANO.  
O valor não será REEMBOLSADO em nenhuma hipótese. 
 
17 – DIREITOS DE IMAGEM 
 

 A organização do evento terá o direito exclusivo de uso das imagens da prova. 
 Os participantes consentem ao inscrever-se que, a Luminárias Turismo / Desafio das Serras 

 disponibilize o direito exclusivo de seus nomes e de sua imagem individual e coletiva  
para tudo aquilo que diga respeito a sua participação no evento acima mencionado, 
 incluindo uso comercial. 
As fotos serão veiculadas e comercializadas no site do Foco Radical (cobertura oficial do evento) 
 

18 – DENUNCIAS E RECLAMAÇÕES  
 

As denúncia de irregularidade ou de fraude deve ser feita por escrita de próprio punho  
e deverá constar o documento de identidade, número de peito e assinatura do atleta 

 reclamante e também o número de peito ou nome do atleta acusado. 
 Este procedimento deverá ser feito em até 1 hora após a chegada do reclamante.  
 

19 – RECURSO  
 

Para o atleta entrar com um recurso ele deverá adotar o mesmo procedimento acima (Item 19) e  
anexar o nome e documento de duas testemunhas e ou apresentar provas concretas, tais como: 
 foto, filmagem ou flagrante que deverá ser comunicado ao fraudador no ato do ocorrido. 
 

21 -  PREMIAÇÃO E CATEGORIAS  
 

De 1º ao 5º colocado GERAL FEMININO e GERAL MASCULINO  
De 1º ao 3º colocado CATEGORIA ETÁRIA FEMININA e MASCULINA (16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60-69 / 
70+) 
De 1º ao 3º colocado CATEGORIA ETÁRIA MILITAR  FEMININA e MASCULINA (16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 
60- 69 / 70+) 

- Troféu para o 1º colocado de cada modalidade CATEGORIA ATLETA LOCAL FEMININA e MASCULINA 
(Luminárias)  

- Todos os atletas chamados ao pódio recebem TROFÉU.  
- Todos os atletas participantes receberão MEDALHA de participação. 

       -     As categorias não são acumulativas. Será permitido apenas a participação a participação em uma 
delas, Militar ou Faixa etária normal. Na categoria militar é permitido a participação apenas para atletas 
que seguem  a carreira militar ou aposentados.  O atleta que não for militar e se inscrever nesta categoria 
será desclassificado automaticamente da prova. 
    - ***Os descontos nas inscrições não são acumulativos. 
  
22 -  PONTUAÇÃO RANKING DESAFIO DAS SERRAS  
Os primeiros 20 colocados de cada modalidade (Feminino e Masculino) receberão uma pontuação em 
ordem descrente em cada etapa  
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O  1º colocado = 200 pts 
     2º colocado = 199 pts 
E assim sucessivamente até o 20º colocado.                                                                                         PAG 4 
Ao final da temporada (3 etapas) iremos premiar os 3 primeiros colocados de cada  modalidade somando 
assim a pontuação adquirida durante toda a temporada. 
 
 
23 – CRONOGRAMA DO EVENTO 
 
 

DIA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL OBSERVAÇÃO 
 
14/02 -  Sexta feira 

Entrega de kits das 
modalidades  
22km e 42km    

 
De 15:00 às 21:00 

Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

14/02 – Sexta feira      Congresso técnico De 19:00 às 20:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

Somente para 
42km e 22km 

15/02 Largada 42 km  às 07:30 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

Somente 42km 

15/02  Largada 22 km                                                  às 07:40 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

Somente 22 km 

15/02  Premiação 22 km 11:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02 Premiação 42 km  12:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02  Inscrição kids  12:00 às 13:30 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

Somente kids 

15/02 Largada kids  14:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02  Premiação kids  14:15 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02 Entrega de kit 6 km   
E 10 km                  

15:00 ás 15:30 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02  Largada 6 km  16:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

Somente 6 km  

15/02  Premiação 6 km 17:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02  Largada 10k 16:10 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

Somente 10 km 

15/02 Premiação 10k  17:15 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 

 

15/02  Encerramento 18:00 Praça Nossa Senhora do 
Carmo 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir 
ou alterar este REGULAMENTO ou PERCURSO total ou parcial, sempre que for necessário 
para manter a segurança dos participantes.  
 

24 –DEVER SOCIAL CIDADÃO 
 

Todo lixo produzido pelo atleta DEVERÁ  permanecer em sua mochila e descartado na cidade em 

em local apropriado.  
Os atletas passarão por lugares de preservação ambiental, o mau uso do local poderá impedir outra 

 edição do evento, vamos preservar. Guarde seu lixo com você ou entregue aos carros da organização, 
 pc´s ou em lixeiras. A NATUREZA AGRADECE. 
 

25 - KIT e RETIRADA  
 
O kit básico é composto por: Número de peito com chip descartável  +  pontos de hidratação + seguro 
atleta e medalha de participação. 
O kit premium é composto por: camiseta 100% poliamida + Ecohead + Número de peito com chip 
descartável  +  pontos de hidratação + seguro atleta e medalha de participação. 
 

- A escolha do kit deve ser feita no ato da inscrição, não podendo ser alterada.  
- Os tamanhos de Camiseta: P, M, G e GG Masculina e P, M, G e GG Baby Look (Feminina)  
- O tamanho da camiseta deverá ser solicitado conforme disponibilidade no ato da retirada. 
- Para a retirada de seu kit, atente-se em levar: RG ou Documento Original e Termo de 

responsabilidade – Para todas as modalidades.  
- O termo deverá ser impresso na página oficial do evento www.luminariasturismo.com.br 

 

 
 
26 – INFORMATIVOS 
 Enviaremos regularmente INFORMATIVOS. Estes serão postados em nossas fanpage no Facebook, e/ou 
outras redes sociais. Os informativos são de extrema importância pois neles poderá constar alterações de 
regras que se sobrepõem ao REGULAMENTO, tais alterações são consideradas pela organização 
indispensáveis para uma melhor logística da prova.  
 
27 - DIREÇÃO e REALIZAÇÃO  
 
Diretora Geral – Renata Gomes  
Diretor de Prova – Fabio Terra  
Realização - Luminárias Turismo 
EMAIL: luminariasturismo.mg@gmail.com 
Site:  www.luminariasturismo.com.br 
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