5º DESAFIO OUTUBRO ROSA
DIA: 20/10/2019
LOCAL: Av. Antônio Falci – Pista de Caminhada da Marginal – Ibiúna-SP
HORÁRIO LARGADA: 07h30
DISTÂNCIAS: 04 km Caminhada – 6,3km Corrida
RETIRADA DE KIT: dia 19 das 10h ás 16h na Praça da Matriz Ibiúna.

REGULAMENTO
INTRODUÇÃO
Com o intuito de incentivar a prática esportiva e conscientizar as mulheres da
importância do combate contra o câncer de mama, será viabilizado o evento chamado
“5º DESAFIO OUTUBRO ROSA”, trata-se de uma prova de corrida/caminhada de rua
FEMININA.
1. IDADE MÍNIMA DOS PARTICIPANTES
Nesta corrida de rua, a idade MÍNIMA para atletas participarem é 16 (dezesseis) anos
completos até dia 31 de dezembro do ano da prova, mediante autorização do
responsável preenchida e assinada de próprio punho e sendo entregue na retirada de
kit;
1.1 Na caminhada crianças de todas as idades podem participar acompanhadas das
mães e/ou responsável.
2. INSCRIÇÕES
2.1 Período: 01/08/2019 a 17/10/2019, ou até esgotarem nossas inscrições.
2.2 Valores: R$65,00 (corrida) R$55,00 (caminhada) R$35,00 (pessoas maiores de 60
anos)
3. RESPONSABILIDADES DA ATLETA
Ao participar deste EVENTO, a ATLETA 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; Cede todos os
direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão ou
qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer
mídia.
3.1 O USO DA CAMISETA DO EVENTO NO DIA DA PROVA É OBRIGATÓRIO, bem
como a utilização do número de peito para as atletas que farão a prova de corrida.
3.2 Mediante a inscrição e confirmação da sua participação no evento a atleta está
ciente e de acordo com todo o regulamento.

4. ATENDIMENTOS E SEGURANÇA
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico com
ambulância para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra
necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A
ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta
venha a ter durante ou após a prova.
4.1 O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá 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 consequências desta decisão.
4.2 A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.
4.3. Não haverá guarda-volumes no local do evento e não haverá reembolso, por parte
da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios
utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer
durante a participação do EVENTO.
4.4 Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste
ergométrico prévio para todos os ATLETAS, pois a organização não se responsabiliza
pela saúde dos mesmos.
4.5 Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido
pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da
LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto.
4.6 Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior.
4.7 O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e
devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer
impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste evento.
4.8 Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, e entregar à
ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO feita através do site, ou de outros.
4.9 O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E
PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. Ao se inscrever no EVENTO
o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de
transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como reembolso do valor da
inscrição.

5. DA ORGANIZAÇÃO
A organização reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem
prévio aviso, conforme as necessidades.
5.1 O kit de corrida distribuído a todos os participantes será composto de duas maneiras:
CORRIDA- Camiseta, sacola, Chip eletrônico descartável, número de peito, alfinete e
possíveis brindes;
CAMINHADA- Camiseta, sacola e possíveis brindes.
5.2 RETIRADA DE KIT: dia 19 das 10h ás 16h na Praça da Matriz Ibiúna.

Para retirar o Kit de corrida é necessário apresentar o Documento de Identidade e
Comprovante da inscrição.
Retirada por terceiros, apresentar uma cópia do Documento de Identidade com uma
autorização de próprio punho ou em caso de responsável pela equipe Documento de
Identidade original e apresentar apenas a planilha encaminhada para a organização na
inscrição.
Quando da retirada do número de peito e o chip; o participante deverá conferir seus
dados pessoais. Não serão aceitas reclamações em hipótese alguma.
No final da prova, os participantes deverão retirar o kit de participação (medalha, água
e frutas.) mediante a entrega do canhoto vale medalha, as atletas que não estiverem
inscritos ou não estiverem com a camiseta do evento não poderão receber o kit de
participação.

5.3 DA PREMIAÇÃO
Serão premiadas as atletas da seguinte forma:
Classificação geral (premiação em dinheiro e troféus), as atletas premiadas nessa
classificação não receberão o prêmio na sua categoria.
1º lugar: R$250,00
2º lugar: R$200,00
3º lugar: R$150,00
4º lugar: R$100,00
5º lugar: R$ 50,00
Classificação por categoria (troféus para as três primeiras colocadas):
Faixa etárias 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 em diante.
Equipes: serão premiadas as três maiores equipes com troféu para o seu
representante.
Participação Especial serão homenageadas algumas mulheres que venceram a
doença.
Todos os participantes, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão
encaminhar-se imediatamente à área do pódio para o recebimento dos prêmios. É
OBRIGATÓRIO apresentar algum documento com foto: ele pode de ser o original, sua
fotocópia ou digitalização (tablet, celular, etc.).
INFORMAÇÕES:
Mariana de Almeida Soleira Xavier
Cel: (15) 99717-2177 – Whatsapp
E-mail: marianapef@hotmail.com

