- REGULAMENTO GERAL MEIA MARATONA RÚSTICA ITAPETININGA
DA PROVA
1- A MEIA MARATONA RÚSTICA DE ITAPETININGA, doravante denominada Meia de
Itapetininga, será realizada no dia 20 de janeiro de 2019, no município de ITAPETININGA/SP,
sob qualquer que seja a condição climática, com participação de PESSOAS DE AMBOS OS
SEXOS, devidamente inscritas, doravante denominadas ATLETAS.
2- A MARATONA será realizada pela PLANETA ESPORTES & ENTRETENIMENTO e disputada
nas seguintes modalidades:
a) 21 km solo
b) 7 km solo
3- A CORRIDA, cujo percurso será divulgado no site www.planetaesportes.com terá sua
largada a partir das 07h00 em pelotão único, para ambos os sexos, salvo modificado pela
organização, caso necessário com aviso prévio aos participantes
DAS INSCRIÇÕES E SEUS VALORES E PRAZOS
4- As inscrições serão feitas exclusivamente no site www.runnerbrasil.com.br para todos
os ATLETAS nos valores de conformidade com o divulgado pela organização e neste
regulamento:
a) Lote 1 – Solo R$ 40,00 (antecipado até 31/12/2018)
b) Lote 2 – Solo R$ 50,00 (antecipado até 15/01/2019)
c) Lote 3 – Solo R$ 60,00 (somente em caso de disponibilidade ou venda no dia do evento)
5- Devido a política de preço abaixo do mercado, não poderão realizar inscrições com desconto.
6- Será cobrado de todos os inscritos o valor da taxa de serviço do site de inscrição online.
7- Será obrigatório aos participantes a doação de 1 litro de leite de caixa, dentro da validade para
uso, no momento da troca e retirada do kit. Todo o material doado será destinado ao Fundo
Social de Solidariedade de Itapetininga.
KIT DE PARTICIPAÇÃO
8- Ao fazer a sua inscrição e pagar a respectiva taxa o ATLETA está ativando sua participação
na Meia Maratona com direito de acesso e uso de toda a infraestrutura de apoio descrita neste
regulamento.
9- O Kit de participação do evento, vinculado a taxa de inscrição é composto dos seguintes itens:
a) Número de Peito de uso obrigatório e intransferível;
b) Chip de cronometragem descartável
c) Fruta na chegada
d) Medalhas a todos os participantes
10- O sistema de cronometragem eletrônica será usado apenas quando ultrapassar o número
de 200 (duzentos) inscritos, caso contrário, será usado um sistema manual, porém eficaz.

RETIRADA DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO
10- A entrega do Kit será feita nos dias e horários a serem divulgados pela organização de forma
antecipada e com aviso prévio.
11- Em caso de utilização do chip eletrônico no evento, o uso do mesmo será OBRIGATÓRIO e
intransferível aos ATLETAS que o receberem, acarretando a desclassificação do ATLETA que
não o utilizar ou eventualmente ficar constatado o uso inadequado.
DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO
12- Ao participar da Meia Maratona, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita totalmente este REGULAMENTO, assume despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
da sua participação antes, durante e após o seu término.
13- Ao participar da Meia Maratona, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, por quaisquer que sejam, 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.
14- Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção.
15- Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade do ATLETA ou seu responsável.
16- O ATLETA, ou o seu acompanhante responsável, poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção/transferência de hospital, serviço de emergência e médico, entre
outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as
consequências desta decisão.
17- A segurança da Meia Maratona receberá apoio dos órgãos públicos competentes e haverá
monitores e staffs para a orientação dos participantes
.
18- Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos vestiários com sanitários, localizados
próximos aos pontos de largada/chegada.
19- Haverá guarda volumes ao custo de R$ 10,00 (dez reais) para uso do mesmo, pago no
momento da entrega do material.
20- É recomendável rigorosa avaliação médica e de condicionamento físico, com a realização,
inclusive, de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS, sob responsabilidade e ônus do
atleta.
21- Qualquer reclamação sobre o resultado OFICIAL da competição deverá ser feita dentro do
prazo máximo de 3 dias, após a sua primeira publicação, e através da única fonte oficial de
contato via e-mail planetaesportes.adm@gmail.com, devendo o reclamante informar o seu
nome, o endereço, telefone e a categoria em que concorreu, bem com descrever os fatos
ocorridos.

22- A critério da organização, a Meia Maratona poderá ser suspensa, por questões de segurança
pública, atos de vandalismo e/ou motivos de força maior e nesse caso obrigatoriamente haverá
reembolso para os inscritos do valor correspondente a inscrição.
23- O ATLETA que deixar de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou que, por
omissão, deixar de comunicar, por escrito e com protocolo de recebimento, qualquer
impedimento de sua parte, poderá, a qualquer tempo, ser retirado e/ou desclassificado da prova.
24- Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não comparecimento
por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova.
25- Ao se inscrever na Meia Maratona 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.
26- O NÚMERO DE PEITO deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta ou em local que
facilite aos organizadores a devida identificação, afim de não causar problemas no registro do
tempo.
27- A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento, com
prévio aviso, conforme as necessidades, informando estas alterações no site
www.planetaesportes.com
REGRAS ESPECÍFICAS
28- A idade mínima exigida para a participação é de 14 anos, completos ou a completar até 31
de dezembro do ano da prova.
29- A Meia Maratona terá duração máxima de 04h00 (quatro horas)
30- O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para
alcançar qualquer tipo de vantagem, desviando-se do trajeto da maioria dos atletas.
31- É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia
autorização, por escrito, da organização.
31- O ATLETA assume no ato da inscrição que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, assim como também assume estar apto e ter treinado adequadamente para
a Meia Maratona.
DA PREMIAÇÃO, CATEGORIAS E CLASSIFICAÇÃO
32- A Meia Maratona terá premiação nas modalidades geral e categorias.
33- Na modalidade de percurso de 7 km haverá premiação somente para classificação geral,
masculino e feminino, sendo para os 5 (cinco) primeiros colocados.
34- Na modalidade de percurso 21 km haverá premiação para classificação geral e categorias,
sendo para os 5 (cinco) primeiros colocados no geral e para os 3 (três) primeiros colocados nas
categorias, masculino e feminino.

35- As 3 (três) maiores equipes em número de ATLETAS inscritos receberão troféu.
36- As categorias em disputa serão:
a) de 14 a 19 anos
b) de 20 a 29 anos
c) de 30 a 39 anos
d) de 40 a 49 anos
e) de 50 a 59 anos
f) de 60 anos ou acima
37- A entrega da medalha de participação será para todos, exclusivamente para quem completar
os percursos.
38- Os ATLETAS que não estiverem presentes na entrega do prêmio a que fez jus no dia da
prova, terão um prazo de até 3 (três) dias para solicitar, através da única fonte oficial de contato,
que é o serviço de e-mail, informando nome e endereço para a correspondência. Todas as custas
oriundas para envio dos prêmios será de única e exclusiva responsabilidade do ATLETA.
MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS/TREINADORES/ACADEMIAS
39- Poderá a organização indicar os locais para montagem de tendas de assessorias/treinadores
de acordo com a disponibilidade de espaço na área próxima a largada.
40- Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a organização poderá solicitar o
remanejamento das tendas.
41- As tendas não poderão ter sistema de som que interfira na sonorização do evento.
42- A organização não se responsabiliza pela tenda, pelos danos a ela causados ou pelos objetos
deixados no seu interior.
DISPOSIÇÕES FINAIS
43- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da Meia Maratona, incluir
ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
44- O casos omissos deste REGULAMENTO serão determinados pela organização de forma
soberana, através de comunicado oficial ou circular, não cabendo recurso a estas decisões.

Itapetininga-SP., 15 de outubro de 2018

Everton Giovani de Jesus da Maia
Diretor Geral/Organizador
Planeta Esportes & Entretenimento
Contatos:
Celular/WhatsApp - (15) 99761-5755
e-mail – planetaesportiva@gmail.com
Facebook – www.facebook.com/planetaesportesentretenimento
Instagran – planeta.esportes

