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PROVA: ORIGENS (2021) . 02 / OUTUBRO / 2021 

SINOPSE DO EVENTO 

Somos uma organização atuante no segmento de esportes de aventura, nas modalidades de corrida de montanha 

(Trail) e mountain bike (MTB), pioneira desde de 2015 realizando eventos na Serra da Bocaina e Alto Paranaíba, sendo, 

portanto, reconhecida e credenciada pelas federações nacional e internacional na modalidade. 

A FORRESTRUN encontra-se em sua 10ª (décima) edição, caracterizando-se assim como a maior e mais importante 

corrida de montanha da região, ademais contribui de forma significativa com a economia de nosso município, uma 

vez que seu público é formado por aproximadamente 80% (oitenta por cento) de desportistas residentes fora do 

município de Araxá, Minas Gerais. 

O evento FORRESTRUN – ORIGENS (2021) é somente da atividade de corrida de montanha (Trail). 

O local será na Serra da Bocaina, na área da rampa do clube de voo livre. Uma área ABERTA situada na extremidade 

da serra, na rampa de salto para voo livre, sendo muito bem ventilado, com uma área aproximada de 2.500m2 na 

base do evento, somados aos 36Km (trinta e seis quilômetros) das trilhas dos percursos. 

Foram ABERTAS as inscrições no dia 07 de OUTUBRO de 2020 às 18h00 e ENCERRADAS no dia 31 de AGOSTO de 

2021 às 23h59 ou em data anterior a esta, caso seja atingido o número máximo de atletas, independente das categorias 

e/ou percursos. 

Poderão participar atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos. 

A FORRESTRUN – ORIGENS (2021) será disputada com as opções de percursos: 

 Distância (Classe D) Elevação (Classe E) Maior Inclinação Dificuldade Técnica (Classe T) 

LONGO (36K) Aprox. 36.0Km +1.362m 33,8% Nível II 

MÉDIO (18K) Aprox. 18.0Km +830m 37,1% Nível II 

CURTO (8K) Aprox. 8.0Km +230m 39,0% Nível I 
NOTA: Todos percursos deste evento são classificados como Trail Running, tipo (Classe E) “Loop Race”, com altitude (Classe T) Baixa (201m a 2000m 

do nível do mar). 

As modalidades previstas para a FORRESTRUN – ORIGENS (2021) são SOLO para todos os percursos e 

DUPLAS/QUARTETOS somente para o percurso LONGO. 

A idade mínima permitida para participação é de 16 (dezesseis) anos completos. A mesma será considerada, 

obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias, é a que o(a) atleta tem completada até 

o dia 31 de DEZEMBRO do ano da realização da prova. Menores de idade deverão possuir autorização dos pais ou 

responsáveis legais. 

A imagem abaixo mostra o trajeto completo da FORRESTRUN – ORIGENS (2021). 
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Ao se inscrever, o(a) participante ACEITA TODOS os termos do REGULAMENTO e TERMOS MÉDICOS, assume 

TOTAL responsabilidade por sua participação na FORRESTRUN - ORIGENS (2021).  

Os(as) atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição. Caso haja fraude 

comprovada, será desclassificado(a), e poderá responder legalmente. 

BRIEFING / SEMINÁRIO TÉCNICO 

O briefing, com as orientações técnicas sobre cada percurso, informações do evento e orientações sanitárias que 

são de suma importância para os(as) atletas, será realizado ONLINE, antecipadamente ao evento, conforme edições 

anteriores, para documentação, e afim evitar aglomerações e contatos desnecessários. 

ENTREGA DE KITS 

A entrega dos kits da prova acontecerá no dia 01 de OUTUBRO de 2021, das 18h às 21h, no ginásio do SESC Araxá, 

endereço Rua Dr. Edmar Cunha, 150 - Vila Santa Terezinha - Araxá, Minas Gerais – CEP 38183-296 e 02 de OUTUBRO de 

2021, somente das 07h às 07h45, na base do evento.  

Serão realizados como procedimentos de segurança: 

• Apresentação obrigatória do Cartão de Vacinação comprovando a imunização do(a) atleta para o novo 

coronavírus, COVID-19 (SARS-CoV-2) ou apresentação de Teste Negativo de COVID-19 (SARS-CoV-2). 

• Aferição de temperatura na entrada (se superior a 37ºC não terá entrada autorizada). 

• Uso de máscara de proteção facial obrigatória. 
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• Marcações no chão, determinando local de posicionamento, para organização de filas. 

• 05 (cinco) bancadas, distanciadas com 2,0m (dois metros) entre si, com dispenser de álcool em gel 70%. Cada 

uma possuindo uma finalidade, podendo ser: entrega de kit do(a) atleta por percurso, venda de 

estacionamento, informações (conforme figura 01). 

• Os kits serão montados pela equipe de staffs da ForrestRUN, 96 (noventa e seis) horas antes do horário 

agendado para entrega e acondicionados em local devidamente higienizado. 

• Todos integrantes da equipe de staffs permanecerão com máscara de proteção facial durante todo o período 

da entrega dos kits. 

 

Figura 1 

BASE DO EVENTO 

A FORRESTRUN – ORIGENS (2021) será realizada no dia 02 de OUTUBRO de 2021. 

O local será na Serra da Bocaina, na rampa do Clube de Voo Livre. Uma área aberta situada à beira da serra, na 

rampa de salto para voo livre, sendo muito bem ventilado, com uma área aproximada de 2.500m2 (dois mil e 

quinhentos metros quadrados) (Figura 2). 

Na portaria será aferida a temperatura de todos(as) atletas e acompanhantes (temperaturas acima de 37,5ºC não 

terá entrada permitida), todos(as) deverão permanecer com máscara de proteção facial. O(A) atleta, de forma 

facultativa, poderá retirar sua máscara de proteção, 200m (duzentos metros) após sua largada e, obrigatoriamente, 

recoloca-la no momento de sua chegada. Permanecendo com a mesma durante todo o restante do evento.  

As inscrições deste evento foram limitadas a quantidade máxima de 350 (trezentos e cinquenta) atletas. 
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Figura 2 

Cada atleta poderá levar consigo somente 01 (um) acompanhante, e o(a) mesmo(a) deverá respeitar em igual teor 

as regras de procedimento de segurança já descritas acima. 

Serão disponibilizados e estarão devidamente distribuídas na entrada do evento, a cada 15 (quinze) metros, 

bancadas com dispenser de álcool em gel 70%. 

LARGADAS 

O cronograma de largadas por percurso será: 

• LONGO às 08h00 – aproximadamente 80 (oitenta) atletas 

• MÉDIO às 09h00 – aproximadamente 100 (cem) atletas 

• CURTO às 10h00 – aproximadamente 120 (cento e vinte) atletas



 

 

DIRETRIZES OPERACIONAIS COVID -19 
 

   FORREST RUN: Diretrizes Operacionais COVID-19  |  2021  |   Atualizado em 30 / AGOSTO / 2021  Pág. 5 
 

Como ação para diminuir a aglomeração e fluxo 

dos(as) atletas, as largadas de cada percurso terão 

horários distintos. 

O(A) atleta, de forma facultativa, poderá retirar 

sua máscara de proteção, 200m (duzentos metros) 

após sua largada e, obrigatoriamente, recoloca-la no 

momento de sua chegada. 

As largadas serão realizadas em ondas de 20 

(vinte) segundos, iniciando pelos(as) corredores da 

primeira fileira, os(as) demais corredores estarão 

posicionados(as) em várias fileiras no bolsão de 

largada e avançam uma fileira a cada largada, agrupados(as) em 03 (três) atletas por fileira (Figura 3). 

 

Figura 3 

A organização oferecerá Pontos de Hidratação Auxiliar (PHA), que variam de acordo com cada percurso, possuindo 

o(a) atleta direito a 01 (uma) garrafa de 500ml (quinhentos mililitros) de água mineral. Os staffs encarregados dos PHA’s 
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estarão utilizando máscara de proteção facial e seu contato com os(as) atletas será indireto, com o layout do ponto 

de hidratação definido para que atletas e staffs estejam separados por uma mesa. (Figura 4) 

 

Figura 4 

ATLETAS  

Todos(as) os(as) atletas participantes, assim como já concordam com o Termo de Responsabilidade (Declaração 

de Participação) e preenchem um formulário de Ficha Médica (modelos anexos ao final deste documento), deverão 

estar em dia, com rigorosa avaliação médica para participação da prova. O atleta não deve comparecer ao evento, se: 

1. Possuir testagem positiva para o novo coronavírus, COVID-19 (SARS-CoV-2). 
2. Possuir quaisquer sinais ou sintomas de COVID-19 nos últimos 14 (quatorze) dias, como uma nova tosse 

contínua, febre, mudança/perda de paladar/olfato. 
3. Apresentar febre superior a 37ºC nos dias que antecedem o evento. 
4. Esteve em contato com qualquer indivíduo que esteja doente (sintomático) nos últimos 14 

(quatorze) dias. 

5. Viajou nos últimos 14 (quatorze) dias para qualquer local internacional com transmissão local de COVID-19 

em andamento. 

 

EQUIPE FORRESTRUN 
Nossa equipe é composta por 25 (vinte e cinco) integrantes, sendo: 07 (sete) responsáveis pela base do evento, 02 

(dois) responsáveis pelo estacionamento e 16 (dezesseis) devidamente posicionados ao longo dos 36km de trilhas e 

estradões. 

Todos(as) estarão devidamente vacinados para o novo coronavírus, COVID-19 (SARS-CoV-2) ou testados(as) 

negativamente para o mesmo. 
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A imagem abaixo demonstra, de forma ilustrativa, a distribuição da equipe de staffs no trajeto da FORRESTRUN – 

ORIGENS (2021). 

 

SEGURO DO ATLETA 

Os(as) atletas, devidamente inscritos, estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais cujas Condições 

Particulares contêm: 

• Cobertura por Morte Acidental de R$50.000. 

• Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente até R$50.000. 

• Reembolso de despesas médicas, hospitalares, odontológicas, assistência médica e farmacêutica por acidente 

até R$5.000. 

• Âmbito de cobertura: Somente durante a participação do evento. 

• Não cobre o risco “in itinere”. 

• Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice será por conta do participante. 

PREMIAÇÃO  

Todo(a) atleta inscrito que completar o percurso da prova, receberá um Kit Finisher, composto por: 01 (uma) 

medalha de finisher, 01 (uma) garrafa de água mineral e 01 (uma) garrafa de suco, ensacadas com todos critérios de 

assepsia e higiene, a ser retirado na saída da área de chegada. 

As premiações serão realizadas durante o evento, à medida que os podiuns forem sendo formados. 
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Receberão troféus os(as) 05 (cinco) primeiros(as) colocados(as) ADULTOS da categoria GERAL dos percursos: 

LONGO (36K), MÉDIO (18K), CURTO (8K). Para ambos os sexos (masculino e feminino). 

Receberão troféus os(as) 03 (três) primeiros(as) colocados(as) ADULTOS das categorias por faixa etária dos 

percursos: LONGO (36K), MÉDIO (18K), CURTO (8K). Para ambos os sexos (masculino e feminino). 

As categorias por faixa etária serão subdivididas: 

• ADULTOS - Expert: 16 a 29 anos / Master: 30 a 39 anos / Sênior: 40 a 49 anos / 50+: 50 a 59 anos / 60+: acima de 

60 anos. 

RESULTADOS 

Os resultados das provas do evento FORRESTRUN – ORIGENS (2021) serão publicados no site oficial do evento 

www.forrestrun.com.br. A organização não é responsável por resultados publicados em outros sites, que não o oficial 

da prova. 

OS RESULTADOS PODERÃO TER ATUALIZAÇÕES DEVIDO ÀS REVISÕES E DESCLASSIFICAÇÕES A QUALQUER 

MOMENTO, SENDO PUBLICADOS NO SITE OFICIAL E REDES SOCIAIS DO EVENTO. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Poderá a organização, suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou 

motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes. 

A organização está seguindo todos os protocolos de segurança da OMS, ITRA, ORGÃOS NACIONAIS E LOCAIS 

em relação as medidas de segurança relacionadas ao COVID-19. 

Ao chegar na base do evento, procure utilizar logo os serviços de recepção, evitando deixar para os últimos minutos 

antecedentes a largada, momento este onde acontecem os maiores fluxos de utilização. Os locais de largada/chegada 

são áreas particulares, portanto evite a utilização inadequada de seus espaços, jogando lixo ou sujando as áreas 

disponibilizadas. 

As dúvidas ou informações técnicas devem ser solicitadas através do e-mail infos@forrestrun.com.br, para que seja 

registrada e respondida.  

A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este documento, 

total ou parcialmente a qualquer momento. 

As dúvidas ou omissões deste documento serão dirimidas pela Comissão Organizadora da ForrestRUN e/ou pelos 

organizadores/realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

Ao se inscrever, o(a) atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, declara sua participação por livre 

e espontânea vontade, ser conhecedor(a) de seu estado de saúde e assume as despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, 
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durante e depois da mesma. Automaticamente, assume também o conhecimento de todos os termos deste 

documento, ficando de acordo com todos os itens citados 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. 

ORGANIZAÇÃO 

• Leandro Cardoso de Paula - Diretor Técnico e Logístico 

(34) 99953 1260 

leandro@forrestrun.com.br 

 

• Thiago de Melo - Diretor Administrativo e Estratégico 

(34) 99179 2012 / (34) 99989 2079 

thiago@forrestrun.com.br 

 

 


