REGULAMENTO OFICIAL

1a CORRIDA RÚSTICA NEW FITNESS MACHADO\MG

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A 1a Corrida Rústica New Fitness – Machado/MG será realizada em 16
de dezembro de 2018 (domingo), às 08:00h, partindo da sede da Academia
New Fitness, situada à Rua Silviano Brandão, n° 263, Centro, Machado/MG.
O trajeto será de 8Km, e o percurso será pelas ruas da cidade de
Machado, devendo concluir a prova no máximo em 1:30h.
O percurso será integralmente fiscalizado e contará com o apoio de
monitores para suporte, auxílio e esclarecimentos dúbios que os atletas
julgarem necessário.
A prova será realizada em qualquer condição climática, desde que a
mesma não coloque em risco a segurança dos participantes, decisão esta que
será julgada pelos coordenadores gerais da prova.
Alguns pontos de apoio e hidratação serão instalados estrategicamente,
e será disponibilizada uma ambulância com equipe de enfermagem que estará
posicionada próxima a linha de largada e chegada.
A premiação será realizada na academia new fitness, Centro –
Machado/MG.
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PARTICIPANTES
A 1a Corrida Rústica New Fitness, será disputada entre maiores de 16
anos, exclusivamente nas categorias A, B, C, D (Feminino e Masculino),
sendo dividida da seguinte maneira:


Categoria A (Feminino) – 16 a 29 anos (1989 a 2002)



Categoria A (Masculino) – 16 a 29 anos (1989 a 2002)



Categoria B (Feminino) – 30 a 44 anos (1988 a 1974)



Categoria B (Masculino) – 30 a 44 anos (1988 a 1974)



Categoria C (Feminino) – 45 a 59 anos (1973 a 1959)



Categoria C (Masculino) – 45 a 59 anos (1973 a 1959)



Categoria D (Feminino) – acima de 60 anos (1958 para trás)



Categoria D (Masculino) – acima de 60 anos (1958 para trás)
Os participantes devem usar vestuários adequados a esta prática

esportiva.

INSCRIÇÕES
As inscrições para participação da 1 a Corrida Rústica New Fitness são
limitadas e devem ser realizadas previamente, no período de 23 de outubro a
02 dezembro de 2018, sendo disponibilizadas apenas 100 vagas, portanto,
este prazo poderá ser reduzido caso as vagas sejam preenchidas antes do
prazo pré-estabelecido se esgotar.
As inscrições devem ser realizadas na internet pelo site da RUNNER
BRASIL e na Academia New Fitness (Rua Silviano Brandão 263 – Centro –
Machado-MG) será devida a quantia de cinquenta reais, (R$ 50,00) + três reais
e cinquenta centavos (R$ 3,50 taxa de administração) por participante.
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KIT DE CORRIDA
Para retirar o Kit de corrida serão necessários apresentarem os
seguintes documentos: - Documento com foto; - Comprovante da inscrição
original (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma).
No kit deverá conter:


Número de peito (deverá ser fixado na parte da frente da camiseta).



Alfinetes.



Camisa,

boné,

squeezes

e

eventuais brindes de

parceiros

e

patrocinadores.
Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga cópia de
identidade, autorização por escrito do referido participante e o comprovante de
pagamento.
OBS: O atleta que perder, extraviar ou danificar o seu chip deverá
pagar à organização a quantia de noventa reais (R$ 90,00).

HORÁRIO DE CHEGADA
Os inscritos da 1a Corrida Rústica New Fitness devem chegar ao local
da prova por volta das 07:00h do dia 16/12/2018. Para eventuais correção
cadastrais.

PROGRAMAÇÃO


08:00 às 12:00h na academia new fitness no dia 15/12/18 sábado –
Retirada do kit : camisetas, e dos números de identificação para serem
fixados na parte da frente da camiseta e chip;



07:00 às 07:45 no domingo, 16/12/18 entrega dos últimos kit –
Posicionamento, alongamento e aquecimento.
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08:00h – Início da corrida (largada).



10:00h – Premiação.

TRAJETO
O trajeto será de 8Km, partindo às 8:00h da sede da Academia New
Fitness, situada à Rua Silviano Brandão, n° 263, que estará sinalizada com
faixa e equipada com estrutura para total apoio aos participantes.
O percurso será pelas ruas da cidade que estará demarcada com setas
no chão, indicando o percurso, regressando à sede da Academia New Fitness.
O tempo máximo de prova será de 01:30h.

DESCLASSIFICAÇÃO
O atleta que participar utilizando a inscrição de outro não será
classificado, ficando responsável por qualquer acidente ou dano que venha a
sofrer, isentando de qualquer responsabilidade a comissão organizadora, seus
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova da 1a Corrida Rústica New
Fitness, incluindo qualquer outro eventual, que venha acontecer, com qualquer
participante da prova, Os menores de idade terá que levar termo de
responsabilidade assinado por responsável.

PREMIAÇÃO
A premiação está prevista para ocorrer as 10:00h na sede da academia
New Fitness, Centro – Machado/MG.
Todos os participantes inscritos receberão medalhas de participação,
assim que devolverem, o seu chip de cadastramento.
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Os participantes classificados em 1º, 2º e 3º lugar, de cada categoria,
receberão troféus.

EQUIPE DE ORGANIZAÇÂO
New fitness academia e Runner Brasil

CONSIDERAÇÔES FINAIS
A inscrição do atleta na prova implica a aceitação deste regulamento e
seu total entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida previamente
junto

à

organização

por

meio

do

endereço

eletrônico

contato@acadenewfitness.com.br ou do Telefone (035) 3295-1195 ou pelo
WhatsApp (035) 98826-1186.
No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve
informar a organização e devolver seu número de identificação e seu chip de
cronometragem, para sua própria segurança.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
1ª Corrida Rústica New Fitness
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distâncias de (8 KM).
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta
PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me
impeça de praticar atividades físicas.
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3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas

consequências

pela

participação

nesta

PROVA

(que

incluem

possibilidade de invalidez e morte), isentando de responsabilidade a new
fitness academia e seus organizadores, colaboradores e patrocinadores.

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
1. A LICENCIANTE autoriza a LICENCIADA a utilizar sua imagem fixada na
obra adiante especificada:
Identificação Material utilizado
fotos e divulgação.

2. A LICENCIADA é (1º Corrida Rústica new fitness).
3. A presente autorização confere a LICENCIADA o direito de usar a imagem
da LICENCIANTE fixada na obra abaixo discriminada como ilustração de
(definir a finalidade do uso da foto) durante o prazo máximo de (tempo
indeterminado).
4. A LICENCIADA não responderá pelos direitos autorais de quem captou sua
imagem, sempre que a fixação desta tenha sido especialmente feita para os
fins desta autorização.
5. A LICENCIANTE recuperará todos os direitos aqui cedidos sobre sua
imagem fixada em obra que não tiver sido publicada após tempo
indeterminado, da data deste instrumento, mediante simples carta da
LICENCIANTE à LICENCIADA solicitando a devolução do suporte físico
correspondente.
Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da PROVA.
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