
O Desafio da Pedra Aguda

A prova de corrida de montanha Triboo Trail Run, é realizada pela empresa Triboo Montanhismo 
Ltda de Itajubá, MG. Podem participar deste evento todas as pessoas acima de 16 anos, que se 
achem aptas a percorrer todo percurso escolhido e com plena consciência dos riscos existentes 
durante a prova.  

1 -  Data, Local e Horário

A Triboo Trail Run será realizada no dia 16 de Fevereiro de 2014 (Domingo), na região da Serra 
da Pedra Aguda, em Itajubá, Minas Gerais, com percursos de 12 km (categoria Soul) e 21 km 
(categoria Spirit) feito individualmente e demarcado pela organização. O local da largada será feito 
no pátio do estacionamento da rádio Panorama FM, situado no alto da Bela Vista no Bairro São 
Vicente. O inicio da prova será as 9h.

2 -  Inscrições 

As inscrições deverão ser feitas a partir do dia 05/01/14, onde os atletas ganharão descontos se 
inscrevendo com antecedência através do site: http://www.triboo.com.br/ttr

- As inscrições feitas até o dia 25/01/2014 = R$55,00 + 1kg de alimento ( entregar na retirada do kit);

- As inscrições feitas a partir do dia 26/01/2014 = R$70,00 + 1kg de alimento ( na retirada do kit);

A entrega dos Kit´s serão feitos no dia 15/02/2014 (sábado) a partir das 9hs na loja Triboo! 
Montanhismo - Av. Capitão Gomes, 222 - Boa Vista - Itajubá - Minas Gerais. Nas inscrições, os 
atletas deverão preencher toda ficha de cadastro sem deixar nenhum campo em branco.

entrega 

3 -  Categorias e Premiação

As categorias serão as seguintes : 

Categoria SOUL 12km - Feminino e Masculino
Categoria SPIRIT 21km - Feminino e Masculino

Serão premiados os 5 primeiros atletas de cada categoria, ou seja, os 5 primeiros homens e as 5 
primeiras mulheres da categoria Soul, os 5 primeiros homens e as 5 primeiras mulheres da 
categoria Spirit. 

4 -  Equipamentos

Será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento apropriado para corrida de montanha, onde 
aconselhamos todos os atletas a utilizarem os seguintes itens:

- Calçados, vestuários e acessórios apropriados para este tipo de prova,

- Mochila pequena com reservatório de água, onde tenha compartimentos para guardar alimentos 
rápidos,

- bastão de caminhada, telefone celular, óculos de sol

- estojo de primeiros socorros: protetor solar, creme para torção, analgésicos, anti-inflamatórios e 
relaxante muscular.
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5 - 

6 -  

- Não prestar auxílio a qualquer participante que possa sofrer algum tipo de acidente, e deixar de 
avisar o posto de controle (PC) mais próximo ou à equipe de resgate;

- desrespeitar outros atletas, membros da organização e moradores locais.

7 - Política de Desistência

Em caso de desistência até 10 dias antes da prova, o atleta terá crédito de 50% da taxa de 

inscrição para o próximo evento e terá direito de retirar sua camiseta até 7 dias após o evento. 

Não haverá devolução integral da taxa de inscrição feita. Toda desistência deverá ser comunicada  

aos organizadores através de e-mail, para  , com a devida jutificativa. A data 

de registro será usada como prova para todos os fins legais.

8          - Cancelamento da prova

 A organização se reserva o direito de CANCELAR o evento ou de ALTERAR a qualquer momento 

e sem exposição de motivos, sua data de realização. O mau tempo não impedirá a realização da 

prova. A organização se reserva o direito de alterar trechos do percurso, que por ventura 

apresentem riscos aos competidores.

Itajubá, 16 de Dezembro de 2013.

Triboo Montanhismo Ltda

 Pontos de Controle (PC)

Nos pontos de controle haverá fiscais de prova que anotarão a numeração e o tempo de cada 

atleta. Nestes locais, não haverá distribuição de água ou qualquer outro item.

Desclassificações

 Será motivo de desclassificação: 

-Receber qualquer tipo de ajuda externa;

-Não estar utilizando a camiseta do evento;  

-Não realizar a pé, a totalidade do percurso marcado pela organização;

-Sujar ou degradar áreas parciais ou completas por onde o percurso passar; 

-Não estar com o número preso à camiseta na parte do frente do corpo; 

triboo@triboo.com.br
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