REGULAMENTO
A PROVA:

3º DESAFIO DE CORRIDA E CAMINHADA DE PEDESTRES CORRENDO ENTRE AMIGOS E INOVE LIFE - PARTE II,
será realizada no dia 25/11/2018, com o percurso de 7 km para corrida e 5km para caminhada, largada às 8hem frente
à ACADEMIA INOVE LIFE, localizada na Rua Capitão Elias Pereira, 822 - Centro - Ribeirão Branco -SP. A chegada
ocorrerá no mesmo local.

AS INSCRIÇÕES:
As inscrições devem ser feitas no site:
http://runnerbrasil.com.br
https://meucalendariodeprovas.com.br

DúvidasWhatsapp:
(15)99767-5989 - Alexandre.
(15) 99686-4846- Lis.

Inscrições limitadas a 200 atletas, no período de 01.09.2018 a 21.11.2018.
A taxa de inscrição será R$ 29,90 (mais taxa do site) corrida e caminhada.
O valor da inscrição não será devolvido, salvo no caso de cancelamento ou adiamento da prova por culpa da
Organização, ficando excluídos os casos fortuitos e de força maior, em que o atleta, por motivo devidamente
comprovado, não poderá participar da competição na nova data programada.
No caso da hipótese acima a Organização se obriga a devolver tão somente o valor da taxa da inscrição,
deduzidos os custos e taxas para emissão de boleto bancário.
Obs.: A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar
o número de inscrições do evento sem prévio aviso.

KIT DO ATLETA:
A entrega do Kit será feita para todos os inscritos no dia e local da prova até às7h30min (número de peito e
camiseta). No dia da retirada do kit o participante deverá apresentar:
1) Documento de identidade;
2) Comprovante da inscrição original (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma, ainda que autenticada).
Os comprovantes serão retidos no ato da retirada do kit.

O kit de participação pós-corrida e caminhada (01 medalha, água e frutas) somente os participantes terão
direito. Não serão entregues kits de participação após o término do evento, nem nos dias posteriores.

Cada atleta terá a sua numeração individual, não podendo ser trocado em momento algum.

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 sob responsabilidade 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.

NA CLASSIFICAÇÃO GERAL – 7 QUILÔMETROS
MASCULINA

FEMININA

1º LUGAR

Troféu + Medalha + R$ 300,00

Troféu + Medalha + R$ 300,00

2º LUGAR

Troféu + Medalha + R$ 200,00

Troféu + Medalha + R$ 200,00

3º LUGAR

Troféu + Medalha + R$ 150,00

Troféu + Medalha + R$ 150,00

4º LUGAR

Troféu + Medalha + R$ 100,00

Troféu + Medalha + R$ 100,00

5º LUGAR

Troféu + Medalha + R$ 50,00

Troféu + Medalha + R$ 50,00

POR FAIXA ETÁRIA – 7 QUILÔMETROS
MASCULINA

FEMININA

1º LUGAR

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

2º LUGAR

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

3º LUGAR

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

FAIXA ETÁRIA:
A faixa etária nas categorias feminina e masculino será considerada o ano de nascimento ate 31/12/2018.
A idade mínima para participação na corrida, conforme estabelecido pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
ATLETISMO é de 16 anos para a corrida de 5K e de 18 anos para a corrida de 10K. A idade mínima para participação na
caminhada é de 10 anos. 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 retida pela organização, no ato da entrega do kit.

Categorias (Faixa Etária)


Até 16/19 Anos



20/29 Anos



30/39 Anos



40/49 Anos



50/59 Anos



Acima de 60 Anos

Os cincoatletas classificadosno geral será por ordem de chegada já a classificação por categoria (Faixa Etária) será
contado a partir do 6º Colocado no geralatravés do tempo liquido.
AS 3 EQUIPES COM MAIORES NÚMEROS DE ATLETAS INSCRITOS SERÃO PREMIADOS COM TROFÉUS.

Caminhada 5km:
Os atletas participantes da Caminhada de 5km, receberão o mesmo kit dos atletas participantes da corrida de
7km, ou seja, terão direito a número de peito, medalha, camiseta, frutas e água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Dúvidas ou informações esclarecer com a Organização através dos Contatos, Whatsapp:
(15)997675989 - Alexandre
(15)99686-4846 - Lis.

