
Adiamento da Trail Run 70k – 2020 
 
Caros atletas 
 
 
Estamos acompanhando diariamente a estabilização na situação da pandemia do Covid-19 
assim como os protocolos e exigências dos órgãos de saúde e governamentais quanto à 
realização de eventos esportivos. 
 
Alguns eventos estão se preparando para o retorno no fim deste ano, dependendo das 
condições sanitárias e estruturais da região de realização. 
 
Nós da Trail Run Brasil Ride, que ao longo deste ano não pudemos realizar nenhum dos 
eventos programados para o ano, acreditávamos na possibilidade de realização da Ultra70k 
em novembro deste ano. E para isso estávamos cheios de vontade, assim como os atletas. 
Entretanto, após analisarmos detalhadamente e com uma visão técnica os cuidados e 
infraestrutura necessários para execução do evento, e considerando o volume de público que 
atingimos, verificamos que não conseguiríamos garantir uma prova 100% segura a todos os 
envolvidos.  
O volume de atletas nas provas anteriores é bastante grande e o espaçamento e dispersão 
entre os mesmos a todo o momento em distâncias curtas (5km e 16km por exemplo) é 
inviável. Nas distâncias maiores, em função da dificuldade do percurso e do clima quente e 
seco que a prova costuma ter, sempre oferecemos diversos pontos de apoio muito bem 
estruturados com água, isotônico, refrigerantes e uma grande variedade de frutas e alimentos. 
Este tipo de apoio não seria possível, o que deixaria a prova em um nível de qualidade abaixo 
da qual estamos acostumados e comprometidos. Analisamos diversas alternativas para evitar 
aglomerações de pessoas, inclusive mais horários espaçados de largadas, mas concluímos que 
ainda estaríamos colocando em risco muitos envolvidos: atletas, staffs, familiares e moradores 
locais. Mudanças no volume de atletas participantes, em face de novas exigências de saúde, 
tornariam o evento insustentável.  
Ao longo dos últimos anos proporcionamos aos nossos atletas uma prova reconhecidamente 
de alta qualidade e segurança. Isso foi o que levou a cada ano, a sermos procurados por atletas 
vindos de todas as partes do Brasil. Esta constante preocupação para que nossos clientes 
tenham uma experiência inesquecível em nossos eventos fazem parte de nossas premissas, e 
não queremos perde-la. 
Em virtude disso, com muita tristeza mas mantendo a racionalidade, decidimos adiar o evento 
marcado para 28 de novembro de 2020.  
 
Nosso respeito e cuidado para com atletas e toda a comunidade do trail envolvida nos nossos 
eventos é grande. Queremos manter isso e em 2021 podermos realizar uma prova da 
grandiosidade que é a Ultra 70k. 
 
Aos que estavam se preparando para fazerem sua inscrição, oportunamente reabriremos. 
 
 
 
 
 
 
 



Todos os atletas já inscritos estão automaticamente inscritos na prova que será realizada em 
2021. Caso a nova data não seja possível para o (a) participante, o (a) atleta poderá: 
 
 
- Repassar a sua inscrição para outro (a) atleta, ou 
 
- Utilizar o crédito concedido, no valor pago em sua inscrição, em qualquer prova do 
calendário Brasil Ride no período de 1 ano, exceto Ultramaratona Brasil Ride. 
 
- Reembolso do valor pago na inscrição, no prazo de 12 meses, cantado a partir da data de 
encerramento do estado de calamidade pública reconhecido por decreto legislativo 
 
Esperamos pela compreensão de todos e desejamos que sigam saudáveis para que 
brevemente possamos nos desafiar novamente na Trail Run Brasil Ride. 
 
 
MÁRIO ROMA 
FUNDADOR BRASIL RIDE 
 
 


