1a)
b)
c)

DA PROVA
A Prova será realizada no dia 09 de Junho de 2018 na cidade de Franca-SP, no Franca Polo Clube.
A corrida será disputada em percursos de 4km e 8Km.
A largada da prova de 4km e 8Km acontecerá as 17:00.

2- DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições serão feitas pelo portal www.runnerbrasil.com.br até a data de 07/06/18, ou pessoalmente na
Farmácia Cruzeiro, localizada na Av. Presidente Vargas, 662 através de ficha de inscrição.
b) O valor da corrida de 4Km e 8Km é de R$ 80,00.
c) Os participantes acima de 60 que comprovarem a idade por meio de documento de identificação gozarão de
desconto de 50% no valor da inscrição que deverá ser obrigatoriamente feita na Drogaria Cruzeiro. (apresentar
documento na retirada dos Kits)
d) As incrições poderão ser encerradas antecipadamente, caso o número de inscrições atinja o número total de
vagas.
3-

DO KIT
a) O kit de participação para a corrida é composto por:

1 camiseta com tecido esportivo, 1 chip eletrônico e brindes das empresas parceiras.
b) Atletas da corrida deverão retirar o Kit na loja Vila Cereale, localizada no espaço HIDROMAR, na Av Dr.
Ismael Alonso Y Alonso, 2901 SALA 3.
c) A data para entrega dos Kits para todos os inscritos será no dia 08/06 das 09:00 as 19:00 horas.
d) Para retirada do Kit o atleta deverá apresentar, obrigatoriamente Documento de Identidade e comprovante
da inscrição original.
4- DA CLASSIFICAÇÃO
a) As 3 primeiras colocações da Prova de 4km Masculino e Feminino serão definidas por apuração do (tempo
líquido) gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de
cronometragem.
b) As 3 primeiras colocações da prova de 8Km Masculino e Feminino serão definidas por apuração do (tempo
líquido) gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de
cronometragem.
5- DA PREMIAÇÃO
a) Os 3 primeiros colocados nas categorias Masculino e Feminino serão premiados com troféus e brindes.
b) Todo atleta que completar o evento em conformidade com este REGULAMENTO terá direito a participar da
cerimônia feita após a corrida com Banda e DJ.

6- DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO
a) No ato da inscrição cada atleta deverá assinar o termo de responsabilidade da prova e ler o regulamento,
não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.
b) Ao inscrever-se, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita totalmente o
REGULAMENTO, bem como assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do
evento.
c) Para o controle de cronometragem e do tempo de prova, a cada competidor será fornecido um chip. Será
obrigatório o uso do CHIP no cadarço do tênis.
d) A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição.

e) O participante da prova 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 espécie de mídia, em
qualquer tempo.
f) O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que treinou
adequadamente para participar do evento. A Comissão Organizadora recomenda que seja feita rigorosa
avaliação médica, inclusive com a realização de teste ergométrico prévio, antes da participação na prova.
g) O atleta é o único responsável pela decisão de participar da prova, bem como pela avaliação de sua
condição física e seu desempenho, julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
Pode o diretor da prova, segundo recomendação da equipe responsável pelo evento, excluir o participante
a qualquer momento.
h) A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico eventualmente prestado ao atleta,
bem como eventuais despesas. No entanto, haverá para atendimento emergencial, serviço de ambulância
para remoção. O atendimento médico, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE
PÚBLICA, sob responsabilidade exclusiva desta.
a. O Atleta ou seu acompanhante/responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento
médico eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as
consequências desta decisão.
i) Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus patrocinadores, de nenhum valor
correspondente a equipamentos ou acessórios utilizado pelos atletas, independente de qual for o motivo,
nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo, que por ventura os participantes venham a sofrer
durante sua participação.
j) A organização, seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizarão por prejuízos e danos pessoais
ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, causados a terceiros ou outros participantes, senso seus
atos, de única e exclusiva responsabilidade do atleta infrator.
k) A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as
necessidades do evento, informando estas alterações no momento de entrega dos Kits.
l) Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que possam existir no
percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista.
m) Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante com os patrocinadores,
apoiadores ou realizadores da prova poderá ser divulgada ou utilizada em propaganda dentro da área do
evento.
n) Os organizadores poderão suspender o evento por questão de segurança pública, atos públicos, vandalismo,
casos fortuitos ou de força maior.
o) A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser cancelada caso as condições
ponham em risco a integridade física dos participantes.
p) Haverá um ponto de Hidratação na prova de 4km e dois pontos na prova de 8Km e na chegada.
q) O participante fica ciente de que os serviços de empréstimo de Chip de cronometragem, elaboração,
fornecimento de resultados, divulgação e publicação dos mesmos, são dependentes de equipamentos
eletrônicos de transmissão de dados. Estes equipamentos podem sofrer algum tipo de interferência e perda
de informações. Neste caso, ficam isentos de qualquer responsabilidade a organização e os realizadores do
fornecimentos dos mesmos.
r) A idade mínima para partipação na corrida é de de 16 anos para a prova de 4km e de 18 anos para a prova
de 8km. Os atletas menores de 18 anos poderão participar da prova com autorização por escrito, com firma
reconhecida, do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um
documento de identidade que será retirada pela organização, no ato da entrega do Kit.
s) So poderá correr na parte interna do Franca Polo Clube quem estiver vestindo a camiseta oficial do evento.
t) É de responsabilidade de cada atleta devolver o chip de cronometragem ao final da prova. O atleta que não
devolver o chip deverá ressarcir o valor de R$ 50,00.

7- TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
Declaro que estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde
perfeita e haver treinado adequadamente para este evento.
Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante
minha participação neste evento.
Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem ( inclusive direitos de arena),
renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem auferidas com materiais de divulgação,
campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções
comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que
venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos.
Aceito não portar, bem como não utilizar qualquer tipo de material que ponha em risco a segurança do evento,
dos participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização.

