1 - A PROVA
1.1 - A Prova Pedestre I DESAFIO RÚSTICO - EMBU DAS ARTES, doravante denominada EVENTO, será realizada no
dia 05 de Agosto de 2018, na cidade de Embu das Artes - SP, com distâncias de 5k para a Corrida e de 2,5k para a
Caminhada, por PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas, doravante denominadas ATLETAS,
independentemente da condição climática.
Deste EVENTO fazem parte:
a - CORRIDA INDIVIDUAL, com medida aproximada de 5.000m, doravante denominada 5K.
b - CAMINHADA INDIVIDUAL, com medida aproximada entre 2.500m, doravante denominada CAMINHADA.
1.2 - O EVENTO terá LARGADA e CHEGADA em frente ao COLÉGIO ADVENTISTA, na Rua Julieta Jacyra Gallo, 270 Chácaras Lydia, conforme percurso detalhado no site do EVENTO.
1.3 - Os ATLETAS farão a LARGADA no mesmo horário, as 07:30h, porém, o pelotão da CAMINHADA largará após o
pelotão dos 5k.
* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA para eventuais
alterações nos respectivos horários.
2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
A - Os ATLETAS podem participar do EVENTO inscrevendo-se nas seguintes categorias:
A.1 - Para os 5k:
- CATEGORIA PELOTÃO GERAL
A.2 - Para a CAMINHADA:
- CATEGORIA CAMINHANTE
2.1 - CATEGORIA PELOTÃO GERAL (Para os 5k)
A - A idade mínima para inscrição e participação na CORRIDA 5K é de 16 anos, completados até a data da inscrição,
que também será considerada para efeitos de classificação por FAIXA ETÁRIA.
B -Todo ATLETA que não se enquadrar especificamente em uma das outras CATEGORIAS acima relacionadas será
considerado inscrito como ATLETA CATEGORIA GERAL.
C - O ATLETA da CATEGORIA GERAL participará da competição tendo como referência sua FAIXA ETÁRIA, definida
abaixo neste REGULAMENTO.
OBSERVAÇÃO: Haverá um tempo máximo para apuração dos tempos da largada, que será de 10min após a largada do
PELOTÃO GERAL. Após isso os aparelhos eletrônicos serão desligados e o resultado do ATLETA não será computado.
2.2 - CATEGORIA CAMINHANTE
A - A idade mínima para inscrição e participação na CAMINHADA é de 14 anos, completados até a data da inscrição,
que também será considerada para efeitos de classificação por FAIXA ETÁRIA.
B - Faz parte desta CATEGORIA o ATLETA que se inscrever para a CAMINHADA.
C - O ATLETA que faz parte desta CATEGORIA participará da CAMINHADA em pelotão específico.
3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO

A - Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata
totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
B - 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.
C - Haverá, para atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o
primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de
emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A
ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha a ter durante ou após a
prova.
D - O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de
qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
E - A segurança do EVENTO receberá apoio dos Órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos
ATLETAS.
F - Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da LARGADA e
CHEGADA.
G - A ORGANIZAÇÃO pede e insiste que não sejam deixados VALORES no Guarda-Volumes tais como; relógios,
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, carteiras com
dinheiro, entre outros, pois no ato da entrega do volume por parte do ATLETA aos cuidados da Organização não será
feita uma vistoria ou abertura do volume para conferência do conteúdo.
H - A ORGANIZAÇÃO não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas, sacos, bolsas ou
qualquer tipo de volume deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. Sugere
a ORGANIZAÇÃO que este serviço seja utilizado apenas para pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente
necessários para que o ATLETA os utilize após a prova.
I - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no
EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO.
J - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
ATLETAS.
K - A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio público, a
terceiros ou outros ATLETAS, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
L - Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por escrito, à
ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do resultado no site do EVENTO.
M - Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
N - O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por omissão
deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO
qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.
O - O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de
dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições
climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer responsabilidade a ORGANIZAÇÃO,
PATROCINADORES E REALIZADORES, em seu nome e de seus sucessores.
P - Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de
transferência desta inscrição para outro ATLETA. Caso o inscrito solicite seu reembolso de inscrição o mesmo só poderá

ser solicitado até 7 (sete) dias da realização da inscrição. Considerando-se inscrição realizada a inscrição paga e
creditada a favor da ORGANIZAÇÃO.
Q - Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES,
PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu
nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de
correspondência.
R - O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta, sendo obrigatório a sua utilização.
S - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO, com fins técnicos ou
organizacionais, sem prévio aviso, incluindo a data e local do EVENTO.
T - O evento terá duração máximo de 01h (uma hora) para a Corrida de 5k e de 30min para a Caminhada;
U - Li e estou de acordo com o termo que consta neste regulamento no item 9.
4 - KIT DO ATLETA
Ao se inscrever no EVENTO e pagar a taxa de inscrição, o ATLETA está ativando sua participação, acesso ao EVENTO
e uso da infra-estrutura de apoio conforme descrita neste regulamento, desde que esteja usando o seu número de peito.
4.1 - O Kit vinculado à taxa de inscrição, é composto de:
- Número de Peito (uso obrigatório) e chip de cronometragem (chip apenas para a corrida);
- Sacochila;
- Camiseta promocional;
- E/ou brindes de patrocinadores;
- Medalha de participação (ao término da prova);
A - Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas com cotas limitadas de quantidades
sem a obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho no ato da entrega de kit. Não haverá troca do
tamanho escolhido.
B - Não haverá entrega de Kit de Participação no dia do EVENTO, nem após o término do EVENTO.
5 - VALORES E PRAZOS
A - As inscrições poderão ser realizadas através do site www.dsfassessoriaeconsultoria.com.br, a um custo de R$ 60,00
(sessenta reais) mais o valor de R$ 6,00 de taxa de conveniência, para a Corrida de 5k e a Caminhada de 2,5k, até o dia
01 de Agosto de 2018, ou quando o limite for atingido.
B - Os ATLETAS acima de 60 (sessenta) anos, terão o desconto de 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor da
inscrição, porém, no ato na retirada de kit deverá ser comprovado com a apresentação do documento original, caso
contrário, o atleta deverá efetuar o pagamento do valor do benefício.
C - O evento será limitado a participação de 180 (cento e oitenta) atletas e caso o limite seja atingido, fica a
ORGANIZAÇÃO ao seu critério disponibilizar mais vagas ou não.
D - A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número
de inscrições do EVENTO em função de necessidades / disponibilidades técnicas / estruturais, sem prévio aviso.
E - As inscrições cortesias deverão ser solicitadas diretamente a ORGANIZAÇÃO através do email desafiorustico@gmail.com, serão analisadas de acordo com a cota disponibilizada para o evento. As solicitações
não garantem as inscrições, aguarde o retorno por parte da ORGANIZAÇÃO.
6 - RETIRADA DE KIT

A - A entrega de kit será realizada no Espaço Neiva - Av. Elias Yazbek, 567 - Tingidor, Embu das Artes, no dia 04 de
Agosto em horário a ser divulgado no site oficial do evento.
OBS: Serão recolhidos na entrega de kit, 1Kg de alimento não perecível que será doado para o Fundo Social de
Solidariedade de Embu das Artes após a realização do evento e serão comprovados através do registro de fotos.
B - Não haverá entrega de Kit de Participação no dia do EVENTO e nem após o EVENTO.
C - Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar:
- Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista);
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em
hipótese alguma). Esse comprovante será retido na Entrega do Kit.
D - Para terceiros retirarem o Kit do ATLETA é necessário apresentar o comprovante original de pagamento e o xerox do
documento do atleta.
7 - PREMIAÇÃO
A - A classificação dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de chegada) e será
publicada no site do EVENTO após o prazo máximo de 48 horas.
B - Todo ATLETA oficialmente inscrito que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá uma
Medalha de Participação.
C - Serão premiados com (troféus) os 3 primeiros colocados da Corrida de 5k Masculinos e Femininos, classificados da
CATEGORIA PELOTÃO GERAL (SOMENTE PARA A CORRIDA).
D - Não haverá nenhum tipo de premiação para a Caminhada pois é uma prova participativa, porem todos que
participarem, receberão a medalha de finalização.
E - Poderá a ORGANIZAÇÃO a seu critério, oferecer uma premiação em dinheiro para os 3 primeiros masculinos e
femininos a seu critério e caso tenha, será divulgada neste regulamento e no site oficial do evento.
F - Quando houver qualquer tipo de PREMIAÇÃO em dinheiro, veículos, motos ou bens de consumo ou de incentivo por
objetivo atingido os valores apresentados referem-se ao total do desembolso a ser efetuado pela ORGANIZADORA
cabendo a cada ATLETA ganhador o pagamento dos tributos, impostos, encargos, documentação e transferência.
G - Em caso de premiação em dinheiro, a mesma será depositada na conta corrente ou poupança do ATLETA, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, informada a ORGANIZAÇÃO, através do Documento de Solicitação de Pagamento que o
ATLETA receberá via e-mail no qual constam todos os procedimentos e prazos para a efetivação do pagamento.
H - Não haverá cerimônia de premiação no pódio, entrega de troféus, nem envio posterior pelo correio, para a FAIXA
ETÁRIA, apenas a apuração de resultados.
I - Para premiações de troféus ou medalhas especiais, as mesmas serão entregues para o ATLETA somente no dia do
EVENTO.
J - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será divulgada no site do
EVENTO.
7.1 - Premiação da Classificação por Faixa Etária (somente Corrida)
A - NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA, apenas apuração e publicação de resultados no site do EVENTO,
conforme tabela abaixo:
FAIXAS
ETÁRIAS
MASCULINAS
Menores
De 16 e 17 anos
Juvenil
De 18 e 19 anos
Adulto
De 20 a 24 anos

Menores
Juvenil
Adulto

FAIXAS
ETÁRIAS
FEMININAS
De 16 e 17 anos
De 18 e 19 anos
De 20 a 24 anos

Pré-Veterano

Veteranos

De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 59 anos
De 60 a 64 anos
De 65 a 69 anos
De 70 a 74 anos
De 75 a 79 anos
80 anos e acima

Pré-Veterano

Veteranos

De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 ano
De 55 a 59 anos
De 60 a 64 anos
De 65 a 69 anos
70 anos e acima

7.2 - Premiação da Caminhada
A. Além da Medalha de Participação, não haverá nenhum outro tipo de PREMIAÇÃO na CAMINHADA pois é uma prova
participativa.
8 - Considerações Finais
A - Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer através do desafiorustico@gmail.com .
B - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este
REGULAMENTO, total ou parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data da estipulada para a retirada do KIT, o
ATLETA poderá optar pela participação, ou não, no EVENTO.

9 - TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE
Ao efetivar minha inscrição neste EVENTO DECLARO que estou de acordo com o Termo de Responsabilidade abaixo:
•Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no EVENTO são de minha total
responsabilidade e/ ou de meu coordenador de equipe, sendo inteiramente responsável pela sua veracidade, sob as
penas da lei.
•Participo deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, ineditismo, opção e
formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo será
realizado, isentando de toda responsabilidade, seja a qualquer nível que for, a ORGANIZAÇÃO, Patrocinadores e
Realizadores, tanto em meu nome bem como de meus sucessores.
•Estou ciente de meu perfeito estado de saúde e, ainda, de estar capacitado para a participação no EVENTO, gozando
de boa saúde no geral e de haver treinado adequadamente para EVENTO deste porte, sendo exclusivamente
responsável por qualquer espécie de dano a que venha sofrer ou causar a terceiros. Além disso, em caso de
atendimento médico, o mesmo será feito a rede pública competente, isentando a ORGANIZAÇÃO da necessidade do
atendimento médico a rede privada.
•Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), renunciando
ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de divulgação,
campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais,
licenciamentos e fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a

ser implementadas no mercado para este e outros EVENTOS, em decorrência do uso dessas imagens, ou nas ações
acima descritas realizadas pela organizadora e/ou seus parceiros comerciais.
•Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer
outros gastos necessários, ou provenientes da minha participação neste EVENTO, antes, durante ou depois de sua
realização.
•Eu, como ATLETA, participante ou representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou plenamente de acordo com
o Regulamento do EVENTO, bem como com as minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou
local, nada tendo a reclamar, agora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando toda eventual relação
regida pelo princípio da mais cristalina boa-fé.
•Declaro que só utilizarei o desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido em atenção ao Estatuto do Idoso caso eu
já tenha 60 anos, completos ou mais. Caso venha a ser comprovado que fiz o uso desse benefício e/ou cedi o meu
Número de Peito a outro ATLETA, autorizo a ORGANIZAÇÃO a emitir uma cobrança, através de boleto bancário, do
valor relativo a diferença “a menor” , considerando-se a quantia paga no ato de minha inscrição.

