“Olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer
perder a noção da distância que percorremos, mas se nos
detivermos em nossa imagem, quando a iniciamos e ao
término, certamente nos lembraremos o quanto nos
custou chegar até o ponto final, e hoje temos a impressão
de que tudo começou ontem. Não somos os mesmos, mas
sabemos mais uns dos outros. E é por esse motivo que
dizer adeus se torna complicado! Digamos então que
nada se perderá. Pelo menos dentro da gente... “
João Guimarães Rosa

7ª Edição - 2022
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Dr. Luiz Otávio Savassi Rocha, Médico, professor, escritor, pai,
amigo, é com muito prazer que gostaríamos de parabeniza-lo
pelo belíssimo trabalho de pesquisa da vida e obra de João Guimarães Rosa.
Sua obra e seus conhecimentos são indispensáveis para estudiosos do autor.
Além de ser reconhecido como exímio panderista nas rodas de choro.
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1 – CONVITE
Sejam bem-vindos a Caminhos de Rosa - 2022 -Uma edição feita de coração

O ano é 1930, forma-se em Medicina o então estudante Guimarães
Rosa, com um discurso que depois foi publicado no Jornal Estado de Minas em
22 de Dezembro do presente ano.
Pois é, o tema da Caminhos de Rosa este ano é Saúde, temos visto
uma crescente presença de pessoas em eventos esportivos, seja corrida,
bicicleta, caminhadas, enfim, todo mundo despertou para a importância de se
levantar do sofá. O mais importante hoje não é o desempenho, mas estar lá,
participar. Eventos são escolhidos não mais por boas disputas, mas por
acolherem não somente atletas, mas amigos e familiares.
A cada dia vemos mais pessoas em busca de novos desafios, e mais,
buscam novas vivências, novas experiências. As pessoas tem buscado sentir!
A cada ano mais categorias são criadas, tudo para fomentar a participação de
mais atletas amadores. Merece destaque a luta das mulheres pela equidade
no esporte. Nós apoiamos essa causa!
Portanto a nossa proposta para 2020 será trabalhar a inserção da
família e amigos na pratica esportiva, vamos trabalhar para que o esporte seja
visto não como algo distante, mas como uma maneira saudável de ter uma vida
mais saudável e uma opção de laser, turismo e entretenimento.
Vamos ampliar a experiência com um ambiente ainda mais
aconchegante, com mais interações culturais, mais segurança. Aguardem!
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“Senhor, enche a minha alma de amor pela arte e por todas as creaturas.
Sustenta a força do meu coração, para que esteja sempre prompto a servir ao
pobre e ao rico, ao amigo e ao inimigo, ao bondoso e ao malvado. E faz com
que eu não veja sinão o humano, naquelle que soffre!...”

E terminando:

“Quero apenas repetir convosco, nesta ultima revista de aquem-Rubicão, um
velho proverbio slovaco, em que clarinam sustenidos marciaes de
encorajamento, mostrando a confiança do auxilio divino e nas forças da
natureza: ‘Kdyz je nouze nejvissi, pomoc byva nejblissi!’ (Quando mais terrível
é o desespero, é que o socorro já vem perto!).”

O discurso do orador da turma,
publicado no jornal Minas Geraes,
de 22 e 23 de dezembro de 1930.
João Guimarães Rosa
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3 − CHECK-LIST
Foi elaborado um check-list com o intuito de facilitar a sua organização
para a prova. Nele, constam itens obrigatórios e sugeridos pela organização.
O atleta está livre para rabiscá-lo, e marcar o que for necessário. Ele é de
vocês, e o intuito é facilitar para que não se esqueçam de nada.

4 – PRAZOS - Novidade
Com o crescimento do evento, não mais conseguimos planejar e
executar as coisas com o tempo de antes. Diante disso, criamos um capitulo a
parte com os prazos. Contamos com a colaboração de todos.

5 − REGULAMENTO
Documento é apenas para consulta. A organização será rigorosamente
intransigente na obediência deste Regulamento por todos os participantes e,
de forma alguma, permitirá qualquer conduta antidesportiva ou infração.
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No ato de sua inscrição no site, você deverá ler e concordar com o
regulamento vigente, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a
organização para possíveis esclarecimentos.

6 − REGULAMENTOS ESPECIFICOS
Neste capitulo, vamos tratar de cada evento separadamente e suas
peculiaridades. As regras que serão inerentes a cada percurso.

7 − INFORMAÇÕES GERAIS
O texto contém dados referentes a horário da largada, datas,
categorias de cada prova, local da largada e mais informações que poderão
auxiliá-los em um melhor planejamento.

8 − PERCURSO
Este arquivo contém todas as informações relevantes ao percurso,
como temperatura, tipo de piso, dificuldade esperada, entre outras informações
pertinentes. Inovamos este ano, agora você terá um mapa completamente
interativo. Para isso, será necessário ter um leitor de QR code. Esperamos que
curtam! ;)

9 − MASCOTE
Como todo grande evento, temos uma mascote, que nos protege e que
ganha vida durante a prova. Inspirado no folclore nacional, ela veio em busca
do resgate da nossa cultura.

10 − PROGRAMAÇÃO
Contém a programação completa do evento. Uma dica, não perca e
reunião pré-prova, e tome cuidado com os horários, eles são importantes para
nós.
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11 – MANUAL DE CONDUTA ÉTICA
Este manual é o nosso guia para tomada de decisões, e para que a
forma de interpretação do regulamento seja esclarecida
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3 – CHECK-LIST
Itens OBRIGATÓRIOS a
todos os atletas
(

) Apito

(

) Manta térmica

(

) Lanterna

(

) Pilha

(

)Colete refletor ou pisca traseiro

(

)Capacete com fivela **Ciclistas

(

)Reservatório de água

( )Kit primeiros socorros,
contendo:

(

)Soro fisiológico

(

)Calça

(

)Óculos

(

)Viseira/Boné

(

)Protetor solar

(

)Repelente

(

)Comida

(

)Suplementos

(

)Água

( ) Higiene pessoal
(desodorantes, escova dentária,
creme dental, sabonete)

•

Atadura

•

Antisséptico

( )Lenço umedecido/Papel
Higiênico

•

Analgésico

(

)Papel toalha

•

Antialérgico

(

)GPS

Itens Sugeridos

(

)Polaina (muita poeira)

(

) Meias

(

)Colírio (muita poeira)

(

)Tênis

(

)Dinheiro

(

)Shorts

(

)Corrente reserva ***Ciclistas

(

)Camiseta

(

)Óleo***Ciclistas

(

)Chinelo

(

)Toalhas
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( )Lenço umedecido/Papel
Higiênico

___________________________

(

____________________________

____________________________

)Garrafa térmica

____________________________
( ) Higiene pessoal
(desodorantes, escova dentária,
creme dental, sabonete) *** Corrida

____________________________

(

)Copos *** Corrida

____________________________

(

)Água

(

)Suplementos

____________________________

____________________________
____________________________
____________________________

( )Câmara de ar reserva
***Ciclistas

____________________________

Atleta, utilize este espaço para
fazer alguma observação que
julgar necessário

____________________________

____________________________

____________________________
____________________________

(

)_________________________

(

)_________________________

(

)_________________________

____________________________

(

)_________________________

____________________________

(

)_________________________

(

)_________________________

(

)_________________________

____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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4 – PRAZOS
MTB

CORRIDA

Encerramento das
inscrições

30 dias antes do
evento

30 dias antes do
evento

Troca de Titularidade

15 dias antes do
evento

15 dias antes do
evento

Adiamento para o
30 dias antes do
30 dias antes do
próximo ano
evento
evento
Tabela 1 - Prazos de inscrição, troca de titularidade e Adiamento
CANCELAMENTOS
Reembolso de 95% se o pedido for feito em até 15 dias após o
pagamento
TAXAS DE REEMBOLSO – Montante em crédito a ser ressarcido

até 60 dias antes
do evento
até 45 dias antes
do evento
até 15 dias antes
do evento

Desistências SEM
comprovações
médicas

Desistência em caso de
lesão, decorrente dos
treinos, devidamente
comprovada com relatório
médico

90%

95%

50%

75%

25%

50%

Há menos de 15 dias do evento não haverá mais reembolso,
transferência de titularidade, tampouco transferência da inscrição para
o próximo ano.
Policiais Militares, Civis, Corpo de Bombeiro, Militares, e demais profissões que
tem escalas marcadas apenas no mês, terão reembolso de 95% do valor pago,
desde que o cancelamento seja feito até 15 dias antes do evento, com a devida
comprovação da nova escala de trabalho.
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5 − REGULAMENTO
Ele é aplicado a todos os atletas. O objetivo deste regulamento é orientar e
definir regras simples e objetivas para que o evento ocorra da melhor maneira
possível. Vale lembrar que o objetivo, acima de tudo, é diversão e
confraternização entre atletas, equipes e apoio.

INSCRIÇÕES

1. Para efetivar a inscrição, o atleta deverá:
•
•
•

Preencher no site no campo correspondente à inscrição;
TODOS os atletas deverão submeter currículo para avaliação, que
será respondido em 48 horas;
Pagar a taxa de inscrição no valor correspondente.

2. O atleta deverá portar documento de identificação para retirar o kit;
3. A organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a
inscrição de um atleta;

A taxa de inscrição dará direito a:
•
•
•

Camisa esportiva;
Medalha/troféu de finalista
Outras ofertas de patrocinadores ou de instituições ligadas ao evento.
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REGRAS GERAIS A TODOS OS ATLETAS
1. Somente poderá ser considerado finalista o atleta que percorrer
distância igual ou superior à distância oficial.
2. Todos os atletas terão de estar com o número dorsal visível e legível
durante toda a prova. A falta de qualquer um dele resultará em
desclassificação.
3. Os atletas deverão se apresentar 30 (trinta) minutos antes da largada
para a chamada geral;
4. O atleta poderá usar da infraestrutura das cidades, fazendas e demais
corredores como suporte, não há problemas;
5. A largada se encerra após 5 minutos de iniciada a competição;
6. Os atletas não poderão prosseguir com ajuda física. Não poderão utilizar
qualquer sistema de refrigeração tecnológica para prosseguir. Atletas
devem se locomover sobre suas próprias pernas e usando somente sua
forca motora. Não poderá ser empurrado / escorado/ carregado /
puxado, nenhuma forma física ou mecânica por alguma pessoa que não
esteja devidamente inscrita no evento.
7. Nenhum atleta poderá ser substituído por outro atleta durante a
competição, independentemente da categoria;
8. As informações sobre as condições do percurso e trafegabilidade da
prova são de responsabilidade dos atletas, qualquer transtorno deve ser
visto como dificuldade natural da prova;
9. O caminho estará todo marcado com setas, sinais luminosos e cal no
chão. Caso o atleta se perca, deverá voltar para o caminho a pé, não
podendo ter apoio para retornar. É de responsabilidade do atleta
observar o caminho. A navegação faz parte da prova.
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Figura 1 – Sinalização Oficial

10. Todos os atletas deverão permitir, caso solicitados, que sejam feitos
testes antidroga (urina) antes e depois da prova. Se alguma droga
banida pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) for detectada, o atleta
será desclassificado e será listado, ao lado do seu nome,
"DESQUALIFICADO POR DOPING" na listagem final da corrida.
11. Nenhuma empresa de transmissão de imagens (TV ou Filme) ou
qualquer dos seus representantes poderá acompanhar a prova sem a
permissão escrita da organização da prova.
12. Todas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, despesas
com seguro e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
antes, durante e depois da corrida, são de inteira responsabilidade dos
participantes inscritos;
13. É dever dos participantes: eximir os organizadores, as prefeituras
municipais, os proprietários de terras pelas quais passa a corrida e os
patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes pessoais; danos
e/ou perdas de objetos que possam ocorrer antes, durante ou após sua
participação na prova;
14. A organização reserva-se no direito de interromper a participação do
atleta se considerar que a integridade física está em risco.
15. Todos os custos de evacuação médica ou qualquer outro tipo de
emergência correrão por conta do atleta e sua equipe. A organização da
prova não é responsável, em nenhuma instância, por essas despesas.
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de
ambulância de emergência para remoção, e o atendimento médico tanto
de emergência como de continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA.
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16. A organização se reserva o direito de alterar o percurso sem aviso
prévio. A alteração poderá ocorrer antes ou durante o evento. Caso a
decisão seja tomada antes da largada, os corredores serão notificados.
Caso a decisão seja tomada durante o desenvolvimento da corrida, os
participantes serão informados no posto de controle anterior à
modificação.
17. Haverá pontos de controle (PC’s) durante o percurso. A não passagem
por um PC implica a desclassificação do participante.
18. Em caso de desistência, o atleta deverá informar à organização da prova
a sua desistência, que poderá ser pessoalmente ou por telefone,
telefone esse que será fornecido no congresso técnico. Ele deverá
informar o nome, número de peito e a razão pela qual o atleta desistiu.
O atleta terá 24 horas, após o termino da prova, para informar da sua
desistência. Caso o atleta não informe da sua desistência e seja feita
uma missão para sua procura, ele irá arcar com os custos.
19. Todas as infrações relacionadas com desonestidade, agressão ou
estupidez entre atletas, equipes e staff da corrida, jogar lixo nas estradas
e parques, prestar informações erradas à organização ou a outros
atletas, atitudes antidesportivas, prejudicar o trabalho da organização, a
equipe será punida conforme julgamento da comissão da prova;
20. Todo o atleta que se sentir prejudicado por alguma razão poderá
procurar um STAFF a qualquer momento, e relatar o ocorrido. As
reclamações somente serão julgadas se forem por escrito e com fotos
ou vídeos que comprovem a indisciplina.
21. No período da noite, entre 18h e 7h, é obrigatório o uso do farol dianteiro
e pisca traseiro ou colete refletivo.
22. Caso o atleta não apresente algum documento da Lista de documentos
obrigatórios do CHECK-LIST, ele será impedido de largar. As
verificações serão aleatórias.
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23. Caso o regulamento seja traduzido para outros idiomas, e havendo
dúvidas relativas à sua interpretação, o texto em Português será usado
para balizar as decisões.
24. Casos omissos serão avaliados pela Comissão organizadora.
25. Qualquer corredor que solicitar os serviços médicos se submetera à
sua autoridade, comprometendo-se a aceitar qualquer decisão tomada.
26. Será considerada a data de 31 de dezembro do ano do evento para a
definição de idade na escolha da categoria. Inscrições em categoria
errada implicam a desclassificação do atleta.
27. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela
comissão organizadora, não cabendo recursos a essas decisões.
28. A organização da prova s tem a autoridade de, a qualquer momento,
cancelar, modificar ou inventar uma nova regra baseada em qualquer
imprevisto ou fato singular com o intuito de manter a integridade da
prova, bem como a igualdade das regras para todos os atletas. O Diretor
da prova tem total autoridade de mudar tudo, apesar das regras e suas
interpretações. Todas as pessoas, atletas e membros de equipe, ao
participarem da prova, aceitam essas condições integralmente.
Os atletas que não chegarem ao ponto de corte no horário serão
desclassificados. Eles serão divulgados anexos.

29. PENALIZAÇÕES
HIPÓTESES que ensejam a penalização de DESCLASSIFICAÇÃO:
Entende-se por desclassificação a retirada IMEDIATA do
atleta do evento. Nesse momento será retirada a pulseira. Sendo vedado
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ao atleta continuar na prova Caso o atleta insista em continuar, será de sua
inteira responsabilidade.

a) Praticarem manobras desleais com outros atletas;
b) Tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento
da prova;
c) Atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona;
d) Trocar de bicicleta ou atleta não possuir pelo menos um dos
números de identificação durante a prova;
e) Largar fora da área de sua categoria;
f) Desrespeitar membros da organização;
g) Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até
a premiação);
h) Desobedecer à ordem da organização, comissão, médicos
ou qualquer outro elemento da organização da prova;
i) Não chegar aos pontos de corte até os horários
estabelecidos;
j) Dupla que não correr em intervalo menor que 2 minutos;
k) Atletas inscritos na categoria DUPLA que não cruzarem
juntas a linha de chegada, ou dentro do prazo máximo de 2
minutos de diferença entre eles;
SITUAÇÕES OMISSAS SERÃO JULGADAS PELA COMISSÃO.
RECURSO

a) Encerrada a prova, os atletas terão um prazo de 6 horas para apresentar
recursos, caso julguem necessário. Após esse prazo, a organização se
reserva no direito de divulgar seu julgamento junto ao resultado oficial.
Somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um
depósito de R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o depósito será
devolvido. Não serão aceitos recursos coletivos.
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30. ENTREGA DE KIT’S E ITENS OBRIGATÓRIOS
a. É necessário apresentar documento de identificação com foto
do atleta;
b. Estando tudo conferido, será afixada no braço do atleta uma
pulseira, que só poderá ser retirada pela organização nos
seguintes casos:
i.

Ao completar a prova, na linha de chegada;

ii.

Em caso de desistência;

iii.

Desclassificação por não cumprimento de alguma
regra.

31. PREMIAÇÃO

Não há premiação em dinheiro;
Todo o atleta que completar a prova dentro do tempo limite receberá:

a. Uma medalha de participação;
b. Brinde de patrocinadores, caso exista;

Por se tratar de uma solenidade protocolar, está proibida durante a
cerimônia oficial de premiação no pódio, a utilização de banners e faixas
pelos atletas, e a presença de crianças e animais domésticos.
Durante a cerimônia oficial de premiação no pódio, todos os campeões
das categorias disputadas terão o direito de expor a sua bicicleta desde
que ela não obstrua a visualização das colocações dos atletas na
cerimônia.
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TROFÉUS
Serão premiados os três primeiros atletas − feminino e masculino − de cada
categoria.

Criado em: 20 de julho de 2014
Última atualização em: 12 de julho de 2021

18

6 – REGULAMENTOS ESPECÍFICOS
A − REGRAS ESPECÍFICAS DO MTB, GRAVEL E BIKE
ELÉTRICA
1. Todo atleta devera percorrer todo o caminho sozinho, pedalando ou
a pé, desde que acompanhado da bike.
2. É proibido a qualquer atleta ter equipe de apoio própria;
3. Não será permitida a troca de bicicleta;
4. É obrigatório bicicletas do tipo Mountain Bike para competições de
MTB;
5. É obrigatório bicicletas do tipo Gravel para competições de
GRAVEL;
6. É obrigatório bicicletas do tipo Elétrica para competições de BIKE
ELÉTRICA;
7. Desclassificação nos seguintes casos:
a. Dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de
apoio;
b. Atletas que estejam caminhando sem a bicicleta.
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União
Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC
(Federação Mineira de Ciclismo). Para mais detalhes, consulte os regulamentos
nessas entidades. Somente será declarado campeão Mineiro o atleta
devidamente federado junto a Federação Mineira de Ciclismo – FMC.
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CATEGORIAS
Tabela 3 – Categorias das competições
CATEGORIAS MASCULINAS E
FEMININAS
SUPER ELITE (Elite + Sub-23)
SUB-30
MASTER A1
MASTER A2
MASTER B1
MASTER B2
MASTER C1
MASTER C2
MASTER D

FAIXA ETÁRIA
SUPER
18 A 29 ANOS
30 A 34 ANOS
35 A 39 ANOS
40 A 44 ANOS
45 A 49 ANOS
50 A 54 ANOS
55 A 59 ANOS
60 ANOS E ACIMA
ANOS

SOMENTE FILIADOS
NASC. 1997 A1991
NASC. 1990 A 1986
NASC. 1985 A 1981
NASC.1980 A 1976
NASC. 1975 A 1971
NASC. 1970 A 1966
NASC. 1965 A 1961
NASC. 1960 E ANOS ANTERIORES

Portadores de Deficiência Física competem em categorias especificas da
regulamentação UCI

DUPLAS MASCULINAS E
FEMININAS
Dupla 1
Dupla 2
Dupla 3
Dupla Mista

FAIXA ETÁRIA
Soma das idades entre 38 a 58 anos
Soma das idades entre 59 a 78 anos
Soma das idades acima de 79 anos
Mista (1 homem e 1 mulher) – Livre
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C - REGRAS ESPECÍFICAS DA MEIA MARATONA
CATEGORIAS:
INDIVIDUAL: o atleta deverá percorrer todo o caminho sozinho, a pé,
sem utilizar qualquer outro meio de locomoção. Será subdividida em masculino
e feminino.
OMBRO A OMBRO: dois atletas deverão percorrer todo o percurso, a
pé, sem utilizar qualquer outro meio de locomoção. Eles deverão estar juntos,
lado a lado, separados, no máximo, a 5 minutos um do outro, sob risco de
desclassificação. A eles se aplicam as regras especificas da DUPLA.
REVEZAMENTO – as equipes deverão se revezar, tendo sempre um
atleta em pista. A distância a ser percorrida assim como local de troca, ordem
de corredores, não serão monitorados, ficando a critério de cada equipe. A eles
se aplicam as regras especificas de REVEZAMENTO.
1. A ORGANIZAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER
PROBLEMA RELACIONADO ENTRE EQUIPE E ATLETA. É de
entendimento da organização que essas relações e seus
desdobramentos fazem parte da dificuldade da prova;
2. Qualquer veículo poderá fazer parte da equipe de apoio;
3. Fica o atleta responsável pela sua equipe e suas atitudes e
também por suas ações. Atletas e membros das equipes devem
ser cordiais, gentis, desportistas e discretos;

a. OMBRO A OMBRO;
Será considerada finisher a dupla que fizer todo o percurso lado a lado;
Corredores devem andar com seu companheiro de equipe em todos os
momentos, e devem permanecer dentro do tempo de separação máxima
permitida, ou seja, 5 minutos.
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Caso um membro desista, o outro pode continuar, ele irá
automaticamente para a categoria SOLO e ficará como último colocado, para
não prejudicar os atletas que correm na categoria solo. A partir desse momento,
o atleta desistente estará desclassificado e terá sua pulseira retirada;
A desistência de somente um atleta deverá ser informada à organização
para que o outro atleta possa continuar a prova como solo.
Se os atletas correrem distantes
DESCLASSIFICADOS imediatamente;

um

do

outro,

serão

b. REVEZAMENTO;
Todos os atletas de revezamento devem cruzar a linha de chegada
juntos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
EQUIPES: No momento da inscrição, a equipe deverá nomear um
CAPITÃO, que será a pessoa da equipe responsável pelo contato com a
organização. Ex.: Capitão – Chico Maria
O momento de troca entre atletas nas equipes de revezamento também
fica a critério da equipe;
É permitido ter apoio de bikes pelo percurso, a organização entende que
o apoio a atletas é fundamental nessa prova.
Não será permitido que o atleta largue sem que o outro tenha chegado,
no mesmo local e no mesmo horário. Caso a troca seja feita a “distância”, a
equipe será DESCLASSIFICADA.

A NÃO REALIZAÇÃO DE TROCAS DE ATLETAS DA EQUIPE SERÁ MOTIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA EQUIPE. ASSIM COMO SE UM ATLETA CORRER TODO
O PERCURSO SEM REVEZAR. A FISCALIZAÇÃO SERÁ ALEATÓRIA.
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7 - INFORMAÇÕES GERAIS

A- CORRIDA 7 KM
Data/Horário da largada: 10 de setembro as 16h15
Distância: 7 KM
Local da largada: Paraopeba /MG
Chegada: Paraopeba /MG
Categorias: INDIVIDUAL
DUPLA

•

DURAÇÃO

1h30 (uma hora e trinta minutos)

ATENÇÃO!!!

Vale lembrar que é EXPRESSAMENTE PROIBIDO apoio particular durante a
prova, caso ocorra, o atleta será desclassificado imediatamente.
Na última edição, ficamos surpresos e muito agradecidos com duas pessoas,
que foram acompanhar os atletas e se prontificaram a ser apoio durante o
evento. E, para a alegria dos atletas, foram espetaculares no exercício da
função de voluntário.
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B- CORRIDA 16 KM
Data/Horário da largada: 10 de setembro as 16h10
Distância: 16 KM
Local da largada: Paraopeba /MG
Chegada: Paraopeba /MG
Categorias: INDIVIDUAL

•

DURAÇÃO

2h30 (duas horas e trinta minutos)

C- CORRIDA 20 KM
Data/Horário da largada: 10 de setembro as 16h
Distância: 20 KM
Local da largada: Paraopeba /MG
Chegada: Paraopeba /MG
Categorias: INDIVIDUAL

•

DURAÇÃO

3h30 (três hora e trinta minutos)
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“

Digo: o real não está na
saída nem na chegada:
ele se dispõe para a
gente é no meio da
travessia.”
- João Guimarães Rosa
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Foto: André Carvalho/Octupus Filmes

8 – PERCURSO * distâncias serão confirmadas ate 31 de janeiro de 2020

Detalhes dos percursos
Distância oficial
Ganho altimétrico
Altitude máxima
Altitude mínima
Inclinação máxima
Inclinação mínima

7 km
6,9 km
90 m
778 m
713 m
9,40%
-7%

16 km
16,2 km
224 m
793 m
713 m
11,70%
-7,10%

20 km
19,7 km
252 m
793 m
713 m
8,90%
-6,60%

Tabela 1 – Detalhes dos percursos
da meia maratona com detalhes
técnicos de cada distância.

Pontos de apoio
Tabela 2 – Detalhes da localização
de cada ponto de apoio das
distâncias de 7, 16 e 20 km

o

1 ponto
o
2 ponto
3o ponto
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7 km
km 2,0
km 4,1

16 km
km 2,0
km 7,5
km 13,4

20 km
km 2,0
km 7,5
km 17,0

Legenda:
20 km
7 km
16 km

Figura 2 - Mapa ilustrativo do percurso

O Trajeto da prova é esse apresentado na Figura 1. A corrida terá 3
traçados similares, sendo 100 % desse percurso em estradas de terra. As
estradas se encontram em bom estado de conservação.
Relembrando que o trânsito não será parado para o evento.
Não se assustem com os gráficos, devido à baixa variação altimétrica
do percurso, qualquer pequena subida apresenta grande variação gráfica,
observem com atenção !!!
Dividimos o percurso em vários trechos, detalhamos cada um, nos mínimos
detalhes, para que você possa planejar melhor essa prova. Bons estudos !!!
Resolvemos montar um material diferente, irreverente e prazeroso. Um
mapa que, além das informações técnicas, viesse também com um cunho
cultural, para que cada um que o leia, quem sabe desperte o interesse em
perfazer esse caminho, agora com os olhos de Guimarães Rosa, o Zito, apelido
dado pela família.
Dados climáticos:
Temperatura máx.:
44º C
Temperatura Mín.:
18º C
Umidade Relativa do ar: 8%
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Horas de insolação:

13 horas

Figura 3 - Mapa ilustrativo do Percurso da Boiada de 1952

A Ultramaratona passa pelo Caminho da Boiada acompanhada por Rosa
em 1952, quase na integra, devido a algumas mudanças que ocorreram no
passar dos anos e que impossibilitam seguir o caminho fidedignamente. Mas
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acredito que seguimos com cerca de 90% dele. Vocês passam em alguns
trechos.
Esse caminho foi o único pelo qual Guimarães passou, e há provas de
que, realmente, ele esteve ali. Mas sua vida, suas obras ganharam tamanha
notoriedade que todos pelo sertão têm algum causo para contar sobre sua
passagem pelos mais diversos lugares desse sertão mineiro.
“O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas − mas que elas
vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me
ensinou. Isso que me alegra montão.“
João Guimarães Rosa

“Ninguém é doido. Ou, então, todos.”
João Guimarães Rosa

∞
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Prova de 7 km

Figura 5 - Mapa altimétrico da prova de 7 km

Distância do trecho:
Ganho altimétrico:
Inclinação máxima:
Inclinação mínima:

6,9 km
+ 94 metros
+ 11,9%
- 6,6 %

DIFICULDADE:
SOMBRA: -☺☺☺
ALTIMETRIA: ☺-☺☺☺
POEIRA:-☺☺☺
Prova muito tranquila. Ideal para quem deseja iniciar nas corridas offroad! Os dois primeiros quilômetros são de asfalto! O primeiro quilometro é
descendo, uma descida leve e constante, já o segundo quilometro, uma leve
subida!
Na saída do asfalto haverá o ponto de apoio, com água, iniciando o
trecho de terra, uma estrada larga, ampla um falso plano subindo até o km 3,7,
uma subida um pouco mais forte, mas nada que vocês não tiram de letra,
serão apenas 400 metros... Boraaaaaa.
Daí é correr para o abraço, o final do percurso é descendo, dentro da
Flona, um reduto de mata atlântica dentro da cidade, arborizado, sombreado,
mantendo a mesma estrada larga e ampla!
Passagem Cultural
“A gente reparando, notava as diferenças. Assim repartido em dois, num dos
cômodos as janelas sendo de grades, feito as de cadeia, para os presos. A
gente sabia que, com pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso dai de
baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres, para
longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45m.”
. O “trem de doido” existiu de verdade: ele cruzava o interior do País, levando os
loucos para o manicômio denominado Colônia, em Barbacena-MG, o maior do
Brasil
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Prova de 16 km

Figura 7 - Mapa altimétrico da prova 16 km

Distância do trecho:
Ganho altimétrico:
Inclinação máxima:
Inclinação mínima:

16 km
+ 235 metros
+ 12 %
- 7,3 %

DIFICULDADE:
SOMBRA: -☺☺
ALTIMETRIA: -☺☺☺☺
POEIRA:-☺☺☺
Por isso mudamos o perfil da prova de 16 km, agora com um percurso
mais fluído, muito estradão, sem longas subidas e com descidas bem tranquilas.
Sem dificuldades técnicas extras, ele permite correr todo o trecho sem maiores
dificuldades! É uma prova rápida! Uma boa opção de transição para o trail!
Os 5 primeiros quilômetros são no asfalto, com um ponto de apoio no
km 2. Depois entra-se na estrada de terra, e o sertão já mostra a que veio, um
estradão de terra batido, alternando poeira e cascalho. E será assim até os
quilômetros finais, quando entrar na FLONA. Ai tudo muda!
Na FLONA o percurso é sombreado, estrada mais aconchegante, mais
fresco, para ir curtindo todo o esforço de estar ali, naquele momento finalizando
um ciclo de dedicação e esforço!
Passagem cultural
“Mas nesse entremeio, baixado o lançante, chegavam a um ombroso, sob
muralha, e passado ao fresco por um riachinho: eis, eis. Um regato fluifim, que
as pedras olham. Mas que mais adiante levava muito sol. Do calcário corroído
subia e se desentortava velha Gameleira, imensa como um capão do mato.
Espaçados, no chão, havia cardos, bromélias, urtigas.
Do mundo da Gameleira, vez que outra se ouvia um triço de passarinho.”
João Guimarães Rosa
Trecho de O recado do Morro, do livro Urubùquaquá no Pinhém (Corpo de Baile)
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Prova de 20 km

Figura 8 - Mapa altimétrico da prova 20 km

Distância do trecho:
Ganho altimétrico:
Inclinação máxima:
Inclinação mínima:

19,7 km
+ 242 metros
+ 9,8 %
- 8,4 %

DIFICULDADE:
SOMBRA: ☺☺☺-
ALTIMETRIA: -☺☺☺☺
POEIRA: ☺☺-
Também por aqui houve mudanças, a prova segue a mesma linha das
outras provas, queremos uma meia maratona mais democrática e uma
excelente transição entre asfalto e trail! Uma prova leve, mas dura, não pelo
terreno, mas pelo ambiente!
Como na prova de 16 km os 5 primeiros quilômetros são no asfalto, com
um ponto de apoio no km 2. Depois entra-se na estrada de terra, e o sertão já
mostra a que veio, um estradão de terra batido, alternando poeira e cascalho. E
será assim até os quilômetros finais, quando entrar na FLONA. Ai tudo muda!
Na FLONA o percurso é sombreado, estrada mais aconchegante, mais
fresco, para ir curtindo todo o esforço de estar ali, naquele momento finalizando
um ciclo de dedicação e esforço!

Passagem Cultural
“E, mais do que tudo, a Gruta do Maquiné, tão inesperadamente grande, com
seus sete salões encobertos, diversos, seus enfeites de tantas cores e tantos
formatos de sonho, rebrilhando de risos de luz. Ali dentro a gente se esquecia
numa admiração esquisita, mais forte que o juízo de cada um, com mais glória
resplandecente do que uma festa, do que uma igreja.”João Guimarães Rosa

32

9 − MASCOTE

Conseguiram me identificar? Já sabem quem sou eu?

O folclore brasileiro é rico em personagens lendários e eu sou um dos
principais, sabe, daqueles do tipo famoso. Eu sou baixinho, dos pés virados do
avesso, tenho o cabelo vermelho, parecido com fogo. E não é porque sou metido
não, mas sou forte, muito forte, e digo mais, quero ver me pegar, tá pra nascer
um sujeito que me acompanha numa corrida - Aiai!!!
Minha função é proteger as árvores, plantas e animais das florestas. Fico
de olho aberto com os caçadores, lenhadores e pessoas que destroem as matas
de forma predatória. Mas acho que vocês não vieram aqui no sertão para isso,
não é?
Mas não se enganem comigo, não sou tão bonzinho assim, para
assustar os caçadores e lenhadores, emito sons e assovios agudos, também
crio imagens ilusórias e assustadoras para espantar os "inimigos das florestas",
mas já soube que vocês passam por essas coisas sozinhos, isso é coisa de
louco, hein?! Dificilmente irão me ver, pois meus pés virados para trás servem
para despistar os perseguidores e curiosos, deixando pegadas e rastros falsos
pelas matas. Nem vou falar da minha velocidade, é surpreendente, sendo quase
impossível um ser humano me alcançar em uma corrida.
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Alguns contadores de lendas falam que adoro pregar peças naqueles
que entram na floresta. Por meio de encantamentos e ilusões, deixo o visitante
atordoado e perdido, sem saber o caminho de volta, fico observando e seguindo
a pessoa, divertindo-me com o feito. Mas não se preocupem ouvi dizer que
vocês vêm para o bem, e isso é bom, precisamos dessas pessoas no sertão.
Espero que, ao verem como ele anda, ajudem a conscientizar no uso racional
de nossos recursos, se vocês não sabem Guimarães Rosa era um grande
observador de pássaros, se encantava com o voo deles, quanta saudade dele!!!
A Caminhos de Rosa me pediu uma ajuda, e vou ajudar eles a cuidarem
de vocês durante a prova, não quero que se percam, nem que se machuquem,
pode ser até que eu apareça pela noite para dar um oi, ou mesmo deixar umas
pegadas, vai que alguém duvide que eu exista, mas cuidado!!! − se aprontarem,
podem ficar sem os tênis – hehehehe.
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“

“Quando nada acontece há
um milagre acontecendo”
- João Guimarães Rosa
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Foto: Carlos Augusto/Octupus Filmes

10 − PROGRAMAÇÃO
MEIA MARATONA
LOCAL DA ENTREGA DE KIT'S, REUNIÃO PRÉ-CORRIDA, LARGADA

PARAOPEBA
Floresta Nacional de Paraopeba
Rua Barão Antônio Candito, 357 − Centro

DIA 09/09 – SEXTA-FEIRA
14h – Início da entrega de Kit's
19h − Início da reunião pré-corrida
21h − Encerramento das atividades do dia
DIA 15/8 - SÁBADO
10h – Início da entrega de Kit's
16h – Largada 20 km
16h15 – Largada 16 km
16h30 – Largada 20 km
20h – Fechamento da chegada e encerramento
20h30 – Cerimônia de encerramento
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11 − MANUAL ÉTICO
Queremos ajuda-lo, mas precisamos saber se há
problemas!
A organização é sua parceira, nos procure sempre que
achar necessário!
1. Você é maior de idade e, portanto, responsável pelos seus
atos, caso cometa algum delito ético, responderá por ele.
Fique atento!
2. Você é obrigado a saber as regras que regem o evento. Não
há desculpas. Elas estão disponíveis no site, estude, e, em
caso de dúvida, contate a organização. Exija do atleta o
regulamento, estude, e cobre do atleta que o siga
rigorosamente durante o evento.
3. Se o atleta correr o tempo todo, sem o auxilio mecânico para
se movimentar, não terá problemas, e terminará o desafio
com louvor. Situações duvidosas, como empurrar o atleta,
colocar seu braço sobre os ombros, entre outras situações
de risco podem colocar em risco o desafio do atleta.
4. Entrar no carro, e se movimentar dentro dele, infringe uma
clara regra do regulamento. O atleta assim como sua equipe
de apoio que, comprovadamente, forem pegos serão
banidos do evento e proibidos, por tempo indeterminado, de
participar novamente, sob qualquer circunstância, seja como
atleta ou apoio novamente. Caso ocorra de voltar, o atleta
em questão será informado do ocorrido.
5. Sabemos que há atletas que vão para buscar títulos, e
outros, apenas para superação pessoal, isso sempre será
levado em conta na hora de avaliar casos omissos. Mas
lembramos de que as regras estão ai para garantir a todos
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os atletas as mesmas condições de disputa. E elas devem
ser rigorosamente cumpridas, mesmo que os objetivos dos
atletas sejam distintos. Por via das dúvidas, evite situações
de risco, como empurrar o atleta, carregá-lo.
6. Importante! Entrar no carro, ser puxado, carregado e ser
rebocado pela Bike, enfim, descumprir o propósito do evento
que é se deslocar de qualquer forma que não seja usando
sua própria força motora, independentemente se for 5
metros, 500 metros, 30 km, o atleta será banido do evento.
Nesse ato, o que importa não é a distância, mas o ato de
sobrepor um desejo pessoal de tirar vantagem sobre outros
atletas.
7. Bicicleta não é proibida, se o atleta levar um ciclista com uma
mochila para acompanhá-lo em alguns trechos não há
problema algum. Bike anda bem em todo o percurso, sem
muitas dificuldades. Amarrar uma cordinha e puxar o atleta
também não é permitido, empurrá-lo... O atleta pode ser
desclassificado se constatadas essas ações irregulares.

Se nos pedissem para escrever o regulamento em um
parágrafo seria assim:
O atleta deve percorrer todo o caminho, conquistar cada passo,
sozinho. Auxiliá-lo, de alguma forma, a facilitar seu
deslocamento, seja empurrando, seja carregando, ou dando
carona em carro ou bicicleta, seja de qualquer maneira, além
de ser uma grave infração, tira − do atleta − a glória, diante de
outros atletas que fizeram o mesmo desafio sob condições
distintas de igualdade. Além do mais, vivemos, no país, uma
grande discussão sobre valores morais e éticos. Comece você,
fazendo a diferença.

“O que você faz, faz o mundo.”
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