Regulamento 2 Military Cross Run

Venha se desafiar........Se Supere................. Você é mais forte do que imagina
OBJETIVO
A 2 Military Cross Run , será promovida, realizada e organizada por Adriano Jordan ,Tiro de Guerra de
Barretos. Com objetivo de enfatizar a importância da prática do esporte como forma de manter uma
vida mais saudável.
Com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva através da corrida a
pé em meio à natureza e alguns obstáculos , o evento é aberto para quaisquer pessoas
participar desde que de acordo com este regulamento. Nossa missão sempre será de levar o esporte
ao alcance de todos criando um ambiente de interação entre atletas amadores e profissionais.

1. DESENVOLVIMENTO.
1.1 - Data da realização do evento
A Corrida será realizada no dia 29 de Setembro de 2019 (Domingo)
1.2 - Percurso e Horário de Largada da Prova
05 km: com largada as 08h min horas.
A largada e chegada serão dentro do Tiro de Guerra de Barretos .
2. INSCRIÇÕES
2.1 – Informações Gerais
Inscrições limitadas a 200 Atletas
2.2- CATEGORIA 5 km
GERAL MASCULINO
GERAL FEMININO

2.3 As inscrições pela Internet serão feitas com http://www.runnerbrasil.com.br/:
Adriano Jordan (17) (98148-2740) e Tiro de Guerra de Barretos.
ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja alcançado o limite de
200 atletas.

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

3.1 - Preencha corretamente e por completo a ficha de inscrição. As inscrições são intransferíveis.
Portanto, o atleta que por qualquer motivo, participar da prova com o nome trocado será
automaticamente desclassificado.

3.2 - Imprima o boleto bancário para pagamento no valor de:
R$ 60,00 (Setenta reais) para 05km. ____________________________________________________
R$ 30

( Trinta reais ) Sem Camiseta

3.3 – Pagamento direto com organizador ou no Tiro de Guerra de Barretos .
Efetue o pagamento em qualquer agência bancária respeitando a data de vencimento. Os
bancos não estão autorizados a receber boletos vencidos.
O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data de confirmação do pagamento do
boleto bancário e não da data de preenchimento da ficha.
3.4 - O comprovante de pagamento é documento único, não tendo a Comissão Organizadora cópia do
mesmo.
3.5 - Após o informe pelo banco da efetivação do pagamento, o atleta receberá através de e-mail
indicado em sua ficha de inscrição, a confirmação da mesma. Caso o atleta não tenha e-mail ele deverá
fazer um @mail, ou guardar o comprovante de pagamento e levar no dia da retirada dos kits .
3.6 - Não haverá devolução da taxa de inscrição sob qualquer pretexto.
3.7 – Não será aceito pagamento através do caixa eletrônico ou depósito em conta corrente ou
poupança, ou transferência de conta.

3.8 - POR TERCEIROS
As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que o terceiro:
3.9 - seja maior de idade.
3.10 - Apresente a ficha de inscrição que está disponível nos postos de inscrição devidamente
preenchida e assinada pelo atleta.
3.11 - possua a cópia do Documento de Identidade do atleta, que deverá ser apresentado no ato da
inscrição.
4. – TERMOS DE RESPONSABILIDADE
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que concorda que:
4.1 - Disputam a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros.
4.2 - Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.
4.3 - Está ciente de que devem consultar médico e professor de Educação Física, especializado em
preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.

4.4 - Isentam organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer responsabilidades
sobre os objetos deixados por ele no guarda-volumes.
4.5 - Autoriza o uso de fotografias, filmes ou outra gravação contendo imagens de sua participação
neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de veículos impressos,
televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
4.6 - Está ciente deste regulamento.
4.7 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. Os atletas que não
estiverem portando o n° de peito e o chip não serão autorizados a participar da prova e os que
insistirem serão retirados da largada, do percurso ou de qualquer ponto da corrida, pelos fiscais da
competição.
4.8 - Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO,
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.
4.9 - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá,
para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção, e atendimento
médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade será efetuado na REDE
PÚBLICA sob responsabilidade desta.
4.10 - 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 conseqüências desta
decisão.

5. KIT
O kit do atleta será composto por numero de peito e Camiseta da Corrida .e Medalha.
Kit do atleta sem Camiseta será composto por Numero de Peito e Medalha .
5.1 Retirada do KIT
O kit do atleta poderá ser retirada no dia do evento até as 07:40 hs
6. Numero de Peito
O uso do numero de peito é obrigatório ,colocar na parte da frente da camiseta .
O uso do numero de Peito em local que os Fiscais de Prova não conseguir visualizar será
automaticamente desclassificado da competição.

6.1 PREMIAÇÃO
Medalha para todos os atletas que completarem a prova

Troféu para os 5 Primeiros Geral Masculino
Troféu para os 5 Primeiros Geral Feminino
6.2 As Premiações vão ser efetuadas assim que todos terminarem a competição.
7 – Considerações das Principais Regras e da Arbitragem da Prova
8.1 - O atleta não poderá ultrapassar a linha de largada antes do início da corrida e nem fazer a
ultrapassagem dentro do funil de chegada.
8.2 - Não será permitido fazer atalhos, saindo do percurso oficial da corrida, tendo que passar por todos
Obstáculos de controle nos locais determinados pela Comissão Organizadora.
8.3 - Atletas que participarem com nome, idade ou números trocados que não seja a dele, ou que
cometer qualquer outro tipo de infração e ainda que agir de maneira antidesportiva, levando ou não
vantagens, será desclassificado da corrida
8.4 - Não poderão participar do evento atletas que façam comprovado uso de substância dopante.
Poderá ser realizado exame antidoping nos atletas da Corrida, a critério da Comissão Organizadora.
8.5- Os atletas que ficarem classificados só poderão retirar os troféus no dia do evento. (APÓS A DATA
NÃO SERÃO ENTREGUES).
8.6 - A prova terá duração máxima de 03 Horas
8.7 – O Atleta que não conseguir passar o obstáculo terá que pagar uma PENALIDADE que será
transmitida pelos ficais de prova do OBSTÁCULO.

8.8- Os 5 primeiros atletas Masculino e Feminino terão que passar todos os obstáculos.
8.9 – Em cada obstáculo terá ficais anotando o numero dos atletas por isso é muito importante
que o numero esteja bem visível .
9 - COMISSÕES ORGANIZADORAS
Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela Comissão Organizadora. Adriano
Jordan , Sub Tenente Lino do Tiro de Guerra de Barretos
10- A comissão organizadora poderá a qualquer momento suspender, atrasar ou até mesmo
cancelar o evento caso falte segurança para os participantes.

11.- Prova
11.1- É uma competição pedestre, disputada por pessoas denominadas como atletas que percorre ruas
de asfalto e ruas de terra e com obstáculos sempre apresentando variações em sua altimetria e ao
mesmo tempo belezas naturais.
12 Largada
12.1.- - A largada obedecerá à hora oficial de Brasília a partir das 08h para percorrer os 5 km de
obstáculos .

13. Obstáculos
13.1- A prova terá aproximadamente 25 obstáculos , distribuídos no percurso de 5 kilometros .
14.- Hidratação e Alimentação
14.1-Serão oferecidos 2 Postos de Hidratação no percurso , na chegada de cada será distribuída água
e frutas individualmente de maneira controlada.
15.-Banheiros
15.1 – Contamos com 2 Banheiros um masculino e um feminino para poderem utilizar a qualquer
momento.

