REGULAMENTO
i9 Esportes “Trail Running” 2017
-

2ª Etapa - Fazenda Santa Maria do Monjolinho, Patrimônio Histórico e Cultural,

localizada em São Carlos, à 02 Km da cidade, no Monjolinho (Estrada Água Fria, sentido Bairro
Jardim Zavaglia – Estrada José Pereira Lopes, será realizada no dia 09 de Julho de 2017 –
Domingo, com largada para as 09h00, com qualquer condição climática. Informações para
inscrição no site da i9 Esportes – www.i9esportes.com.br
O Circuito “Trail Running 2017” – Será disputado nas distâncias de 06 km e 12 km
(Podendo ser alterada a distância conforme necessidade e verificação da Comissão
Organizadora). A largada acontece as 09h00 e a Prova será realizada com chip
descartável
O limite de participantes para a Trail será de 400 inscritos. * Podendo ser alterado

1 - INSCRIÇÕES
1.1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.1) Podem ter participantes das categorias masculina e feminina.
1.1.2) A 2ª Etapa será limitada a 400 participantes

ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja alcançado
o limite de 400 participantes – Não poderá participar do Evento, corredor sem o número de
Identificação, será convidado PELA SEGURANÇA DO EVENTO, a se retirar. Portanto,
EVITE CONSTRANGIMENTO, invista no que gosta de fazer.

1.2.1) A idade mínima para participação nas corridas de 6 Km é de 16 anos e para a corrida de
12 Km é de 18 anos, a ser completos até dezembro de 2017.

2 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

2.1.1) Inscrição promocional com desconto diretamente nas Assessorias Esportivas e nas
Academias parceiras.
2.1.2) Pela Internet -

Acesse o site www.i9esportes.com.br, e escolha a opção para

inscrição na prova, até 15 de Junho promocional.
2.1.3) Preencha corretamente a ficha de inscrição no site.
2.1.4) Efetue o pagamento em qualquer agência bancária respeitando a data de vencimento.
A data de sua inscrição será considerada a partir da data de confirmação do pagamento do
boleto bancário, e não da data de preenchimento da ficha.
2.1.5) Valor do Investimento sem a promoção R$ 80,00 (Oitenta reais), após 15 de Junho:

1º Lote promocional para inscrições até o dia 15 de Junho de 2017, investimento de R$
60,00 (Sessenta reais) e 2º LOTE investimento de R$ 80,00 (Oitenta reais) de 16 de Junho até
dia 25 de Junho.

2.1.6) Com o e-mail e o comprovante de pagamento, original (não serão aceitas cópias), os
inscritos na Etapa e
Crown

Club

que são de São Carlos deverão retirar seu kit na Academia

–

Rua

Antônio

cfsaocarlos@crossfitcrown.com -

Blanco,

169

Fone

3416

9664

E-mail:

no Sábado dia 08 de Julho das 13 às 18h.

Para os Inscritos da região a entrega do Kit será no dia 09 de Julho diretamente no
local do Evento das 07h15 as 08h45.

2.2 - DECLARAÇÃO

Ao retirar o kit, o participante declara que:

2.2.1) Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele
- participante - e de seus herdeiros.
2.2.2) Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.
2.2.3) Está ciente de que deve consultar médico e professor de Educação Física, especializado
em preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.
2.2.4) Isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer
responsabilidades sobre os objetos deixados por ele no guarda-volumes.
2.2.5) Autoriza o uso de fotografias, filme 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.
2.2.6) Estar ciente deste regulamento que está disponível no site da i9 Esportes –
www.i9esportes.com.br
2.2.7) Para participar, é imprescindível que o participante esteja inscrito oficialmente. Os
participantes que não estiverem portando o número de peito não serão autorizados a
participar da prova.
2.3 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2.3.1) FICA PROIBIDO a exposição e/ou comercialização de produtos na área do evento.
Caso deseje expor e/ou comercializar algum produto alusivo ou não as finalidades do evento,
solicitamos encaminhar email para marcosi9esportes@gmail.com PARA QUE POSSAMOS
avaliar e formalizar a autorização;

2.3.2) As inscrições podem ser transferidas. Portanto, solicitamos que seja comunicada a
Organização (marcosi9esportes@gmail.com) caso necessite transferir sua inscrição para outro
participante. Não haverá devolução da taxa de inscrição sob qualquer pretexto.

3 - KIT DO CORREDOR
3.1) O kit de corrida da Trail é composto de:
a) número de identificação do participante, que deverá ser fixado na altura do tórax, por quatro
alfinetes, sendo um em cada extremidade;
b) camiseta alusiva ao evento;
c) além de outros brindes.
3.2) O kit poderá ser retirado por terceiros, desde que seja apresentada documentação e
comprovante de pagamento do(s) mesmo(s).
3.3) No dia da retirada, o participante deverá estar munido do comprovante de pagamento
original e Documento de Identidade.
3.4) O uso do número é obrigatório, acarretando em desclassificação daquele que não o
utilizar.
3.5) A cronometragem e classificação é determinada, através do número do corredor, pela
passagem do participante nos pontos de controle localizados no percurso da prova e no funil
de chegada. Será fornecido ATRAVÉS do site da i9 Esportes: www.i9esportes.com.br a
classificação Geral de todos que completarem o trajeto da prova com o tempo BRUTO. O
sistema para cronometragem poderá ser da própria Empresa a i9 Esportes ou de Empresa
contratada. O atleta que não completar a distância escolhida na inscrição, NÃO TERÀ SEU
TEMPO COMPUTADO.

4 - NÚMERO DE PEITO

4.1) O número de peito é único e previamente associado a um único corredor, não podendo ser
reposto ou transferido.
4.2) O número de peito deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta e não na cintura ou
quadril.
4.3) O uso do número de peito é obrigatório, sendo que sua mutilação implicará na
desclassificação do participante.

6 - PREMIAÇÃO
6.1 - Todos os inscritos na 2ª Etapa da Trail Running “Fazenda Santa Maria do Monjolinho”
receberão uma medalha finisher.
6.2 – Premiação Geral com Troféu para os cinco melhores nos 06 km e 12 km no Masculino e
no Feminino
– Troféu Geral MASCULINO
1º Lugar - 2º Lugar - 3º Lugar - 4º Lugar - 5º Lugar

– Troféu Geral FEMININO
1º Lugar - 2º Lugar - 3º Lugar - 4º Lugar - 5º Lugar

7 – AVISOS IMPORTANTES

7.1) É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
7.2) Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a
todos os participantes.
7.3) No site da i9 Esportes será disponibilizado um canal, onde os participantes poderão
consultar e obter informações referentes ao evento.
7.4) A Comissão Organizadora disponibilizará uma ambulância no local da largada;
7.5) O participante deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar
para alcançar qualquer tipo de vantagem.
7.6) Durante a prova, os participantes poderão pedir auxílio nos postos de água e aos fiscais
que estarão distribuídos em todo o percurso.
7.7) A Organização não se responsabiliza e não recomenda que sejam deixados objetos de
valor no guarda-volumes, tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor,
equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc.
7.8) A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito na Corrida, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do
mesmo.
7.9) A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar

ou

limitar

o

número

de

inscrições

do

evento

em

função

de

necessidades/disponibilidades técnicas-estruturais sem prévio aviso.
7.10) A i9 Esportes utilizará imagens e filmagens dos participantes no Evento, para divulgação
da prova, sem que seja necessário autorização dos mesmos.

8 – COMISSÃO ORGANIZADORA

Casos omissos serão avaliados unicamente pela Comissão Organizadora.
O contato será através do e-mail: marcosi9esportes@gmail.com

