Regulamento
A Prova:
A 2º Etapa do Circuito Videiras de Corrida/Caminhada de Distrito do Gramadão
de São Miguel Arcanjo/SP 5km , será realizada no dia 22/04/2018, largada as
8hrs no Campo de Futebol do Gramadão, Rua Augusto José Canone, em Distrito
do Gramadão/ São Miguel Arcanjo -SP

As Inscrições devem ser feitas no site: www.runnerbrasil.com.br, Inscrições
limitadas a 250 atletas.
A taxa de inscrição será R$ 20,00 corrida/caminhada (mais taxa do site). O
número de Peito, será entregue no local da prova no Campo de Futebol do
Gramadão, Rua Augusto José Canone, em Distrito do Gramadão/ São Miguel
Arcanjo -SP, no dia 22 de Abril de 2018 das 6:15 as 7:45hrs.
No dia da retirada do número o participante deverá apresentar o comprovante
de inscrição devidamente paga. Cada atleta terá a sua numeração individual,
não podendo ser trocado em momento algum.
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento sem prévio aviso.

REGRAS GERAIS DO EVENTO:
Ao participar deste evento o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos, aceita totalmente o regulamento, assume as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do
evento.
Ao participar deste evento o atleta cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer
tempo.
A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no
entanto haverá um serviço de ambulância para remoção, para atendimento
emergencial aos atletas, e o atendimento médico propriamente dito tanto de
emergência como de continuidade será efetuado na rede pública sobresponsabilidade do Atleta.
O atleta ou seu (a) acompanhante responsável poderá se decidir por outro
sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade,
desde a remoção ou transferência até o seu atendimento médico.
A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.
Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste
ergométrico a todos os atletas.
Poderá a organização suspender o evento por questões de segurança pública,

atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, em seu nome e de
seus sucessores.
O número de peito deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta.
É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso
tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da organização;
Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum atleta;
A premiação do atleta no evento é individual;
O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética, e treinou adequadamente para o evento.
PREMIAÇÃO:
Todo o atleta que completar a prova terá direito a medalha de participação.
Troféu para os 5 primeiros colocados no geral feminino e masculino.
Troféu para os 3 primeiros colocados feminino e masculino nas categorias
(Faixa Etária).
A faixa etária nas categorias feminino e masculinoserá considerada o ano de
nascimento ate 31/12/2018.

Categorias (Faixa Etária)
Até 19 Anos
20/29 Anos
30/39 Anos
40/49 Anos
50/59 Anos
60/69 Anos
70 Anos Acima

Os 5 Classificados Atletas no Geral Será por Ordem de Chegada já a
Classificação por Categoria (Faixa Etária) será contado a partir do 6º Colocado
no Geral através do Tempo Liquido.

As Equipes com o maior número de inscritos será premiada com Troféu de 1º, 2º
e 3º Colocado.
Considerações Finais:
Duvidas ou informações esclarecer com a Organização através do Facebook:
Alexandre AMA ou pelo telefone:
(15) 997675989 Alexandre - Whatts.

