1- O Treino
1.2- O Treinão Super Corredores, será realizado dia 15/11/2018 na Fazenda
Espírito Santo Rodovia João Cecom Indaiatuba/SP, com a distância da corrida
7 km e caminhada 7 km com largada às 08h: 00min.
Trajeto de terra batida
Os kits serão entregue no local do treino.
1.3- Corridas 7 km / Caminhada 7 km
2 – INSCRIÇÕES, VALORES E KITS
2.1- O atleta deve se inscrever pelo site até o dia 12/11/2018 ou até atingir o
limite de atletas. A taxa de inscrição kit atleta R$ 39,90 kit Completo, R$ 29,90
Kit Básico mais um Litro de leite doado para a instituição da cidade.
Kit Simples: Medalha, Chip, Número, Água e fruta. R$ 29,90.
Kit Completo: Camiseta, Medalha, Chip, Número, Água e fruta. R$ 39,90.

2.3- Cada atleta terá a sua numeração e chip individuais, não podendo ser
trocados em momento algum. Caso isso venha a ocorrer, o atleta será julgado
pela organização, podendo ser eliminado do treino.
As inscrições não definem o posicionamento do atleta no local de largada. O
posicionamento é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
2.4 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento 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.
3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
3.1- 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.
3.2- 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.
.

4- A premiação Masculina e Feminina 7k
1° Troféu
2° Troféu
3° Troféu
Sorteios de brinde

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização: Raveli
Sports.

6.1 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Contato: ravelisports@gmail.com

