1° La Loucura Trail Run 2017 de Guarulhos - 7 km e 12 km

REGULAMENTO
PROVA
PROGRAMAÇÃO

INSCRIÇÕES/ VALORES

A 1° La Loucura Trail Run 2017 de Guarulhos, faz parte de um projeto de cada vez mais a busca
pela vida saudável e visitações de pontos turísticos da cidade de Guarulhos. O evento acontecerá na Fazenda Off Road 4X4 que ﬁca na Rua Brasilina Ignês Brancaleone Trama, 131 Portal dos Gramados, travessa da Avenida Beijamin Harris Hannicutt, 2500.
O Evento será realizado Sob qualquer condições climáticas.
A prova será realizada em percussos de 7Km e 12km ( corrida / caminhada). A corrida terá
duração até que o último participante cruze o pórtico de chegada.
A programação do evento terá início as 7:00h no espaço reservado e indicado pelos organizadores da prova.
7 horas - Abertura da Fazenda Off Road
7:30 horas - últimas informações sobre a prova e dúvidas
8:00 horas - Largada para os participantes 7 km e 12 km (masculino e Feminino)
11:00 Atração Músical - descanso atletas
12:00 Premiação
As inscrições podeão ser feitas pelo site www.runnerbrasil.com.br até o término das inscrições disponíveis.
Valor das inscrições serão de R$ 80 para todas as categorias sendo, 7km e 12km.
A inscrição da prova é pessoal e intransferível, em qualquer situação.
KIT DE PARTICIPAÇÃO

PREMIAÇÃO / CATEGORIAS

Para efeito de premiação, todos os participantes devidamente inscritos que concluírem a prova
de forma legal, receberão medalha de participação alusiva ao evento.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo pessoas
inscritas oﬁcialmente na 1° La Loucura Trail Run 2017 de Guarulhos.

No ato da inscrição, cada PARTICIPANTE deverá ler o regulamento eo termo de responsabilidade da prova, não podendo alegar falta de conhecimento dos mesmos.
A retirada de Kits será no dia 24/11/2017 (sexta-feira) - das 17:00 as 21:00hs

- para São Paulo e Grande São Paulo.
Cidades do interior, litoral, etc., poderão retirar no dia da prova.
Solicitamos que para isso cheguem com 1 hora de antecedência.

FIG - Unimesp: Centro Universitário Metropolitano de São
Paulo
Av. São Luís, 315 - Vila Rosália - Guarulhos/SP
Todos os atletas deverão se dirigir à Coordenação de Educação Física.
No ato da retirada do kit, apresentar comprovante de pagamento da inscrição e um documento
(RG ou CPF).

Itens:
- Número de peito com alﬁnetes ( Obrigatório para participação da prova )
- Chip cronometragem
- Camiseta de participação
Retirada no dia da prova 26/11:
- Kit de alimentação servido a todos os concluintes e devidamente inscritos no evento
- Medalha de participação alusiva do evento.
Para os 7 km (Feminino / Masculino) os participantes terão prova classiﬁcatória com pódio
do 1°ao 5° colocado na classiﬁcação geral e somente o 1° colocado em forma de categorias
por idade num intervalo de 5 em 5 anos, a partir dos 18 até os 50 e mais.
Para atletas nos 12 km (feminino / Masculino) os participantes terão prova classiﬁcatória
com pódio do 1° ao 5° colocado e premiação em dinheiro. 1° colocado R$ 500, 2° colocado
R$ 400, 3° colocado R$ 300, 4° colocado R$ 200 e 5° colocado R$ 150. Não havendo
premiação para categorias.

CHIP DE CRONOMETRAGEM

É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassiﬁcação os participantes que não cumprirem este artigo. O chip deverá ser ﬁxado no cadarço do tênis
do pé esquerdo, na posição vertical.
O atleta inscrito é responsável pelo manuseio do chip, o mesmo é descartável não sendo
necessária a devolução após a prova. Esse chip possui validade apenas para esta prova.

O atleta deverá estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência, quando
serão dadas as instruções ﬁnais e realização do aquecimento.

GERAL
A participação na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem

como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da ORGANIZAÇÃO da prova.
Ao participar da 1° La Loucura Trail Run,
o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
Todos os PARTICIPANTES deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participação na prova.
A largada da será única para homens e mulheres ,no dia 26/11, domingo, às 8h00. A largada
será única, com todos os participantes juntos.
Serão colocados à disposição dos participantes sanitários químicos e guarda volumes até o ﬁnal
do evento A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda
- volumes e por extravio de materiais ou prejuízo que porventura os PARTICIPANTES venham a
sofrer durante a participação ou em qualquer momento da prova.
Este serviço é uma cortesia aos PARTICIPANTES. A ORGANIZAÇÃO não recomenda deixar
objetos de valores no guarda - volumes, tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor,
equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques,cartões de crédito, etc;
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus realizadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES no evento.
Os postos de água estarão disponíveis no local de largada e chegada e
Dois outros pontos dispostos ao longo do percurso.
A ORGANIZAÇÃO disponibilizará ambulância para primeiro atendimento e remoção emergenciais, sendo que a continuidade desse serviço, caso necessário, será efetuada na REDE PÚBLICA
sob responsabilidade desta.
O PARTICIPANTE ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico;
A prova receberá apoio dos órgãos competentes de segurança e haverá sinalização para a
orientação dos PARTICIPANTES.
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.
O participante identiﬁcado neste ato será automaticamente excluído da prova.
O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido outros meios auxiliares para alcançar
qualquer tipo de vantagem.
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É obrigatório o uso do número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação do número
implicará na desclassiﬁcação do participante.

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos
os direitos de utilização de sua imagem/som para,
seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos
à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança.
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente.

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para email:
contato@copocheiommkt.com.br para que possamos atender aos participantes sobre o evento.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao se inscrever na prova 1° La Loucura Trail Run 2017 - Guarulhos, declaro que:
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento, são
de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de
equipe.
• Li e estou de acordo com o regulamento do evento, disponível na página regulamento deste
evento.
• Participo do evento 1° La Loucura Trail Run 2017 – Guarulhos, por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade o ORGANIZADOR, em meu nome e de meus sucessores.
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de
saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento.
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos
pessoais ou materiais por mim causados, durante a minha participação neste EVENTO.
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem, inclusive direitos
de arena, renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que a serem auferidas com materiais de divulgação,campanhas, publicações, informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações,materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo,
local ou meio, e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado
para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizados pelo organizador.
• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo, automaticamente no banco
de dados, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado,
qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou
ação promocional bem como comercial, desenvolvida pelo organizador e ou por seus parceiros.
• Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação
antes, durante ou depois do EVENTO.

• Em caso de participação neste
EVENTO, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços
e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do
EVENTO, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está
vedada minha participação nas
estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interﬁram no andamento
do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado
em qualquer tempo.
• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do EVENTO, (incluindo percurso e
entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade no EVENTO voltada ao público, ou meios de
divulgação e promoção), nenhum
material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais
sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto que
ponha em risco a segurança do EVENTO, participante e/ou das pessoas presentes, aceitando
ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas.
• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de
meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu
TREINADOR, CAPITÃO DE EQUIPE OU ADMINISTRAD
OR DE EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova,
bem como de meus direitos e obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento
das normas e regulamentações da prova.
• Declaro estar de acordo que poderei receber da ORGANIZAÇÃO por mera liberalidade e/ou
cortesia, no dia da entrega do kit, possíveis peças promocionais independente de escolha.
• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento do
boleto. É de responsabilidade de o inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao
seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento para veriﬁcar possíveis
modiﬁcações deste regulamento, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços
e/ou cortesias para sua participação no EVENTO.
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