Águia 12K

O evento Águia 12K é um projeto idealizado pelo Grupamento Aéreo da
Policia Militar do Estado de São Paulo contando com a organização da YPS
PROMOÇÕES E EVENTOS , com apoio da Prefeitura de Praia Grande através
da Secretaria de Esportes do município e demais órgãos públicos vinculados
.Tem caráter de evento esportivo com objetivo de inclusão social , incentivo ao
esporte e confraternização entre adeptos da modalidade .
O evento é aberto a atletas anônimos, amadores, profissionais, equipes,
associações, federações, clubes, militares e confederações sendo composto
por um regulamento especifico.
O presente regulamento é referente a prova de pedestrianismo com 12 km de
distancia pela orla da Praia Grande ( conforme mapa no site da organização),
composta de 01 prova anual durante o ano de 2017 contando com diversas as
categorias apenas na modalidade corrida.
Número previsto de atletas : 2000
Data e horário da largada: dia 17/12 ás 07:00h.
Local da prova
Largada e chegada na Base do Águia da Policia Militar do Estado de São
Paulo, localizada na Rua Gilberto Fouad Beck, 100, Vila Mirim- Praia
Grande/SP com percurso pela avenida da orla.
Entrega de Kit
Dia 15 das 14:00h.as 20:00h
Dia 16 das 14:00h. as 18:00h.
Av. Ayrton Senna da Silva nº1511
Não serão entregues kits no dia do evento.
O kit do (60+) somente será entregue ao próprio atleta mediante a
apresentação do documento de identidade .
Para retirada de Kits por terceiros é obrigatório a apresentação da xerox do
documento de identidade do atleta + comprovante de inscrição,sendo que os
mesmos serão recolhidos pela organização

Distancias/categorias:
12 Km - Corrida * 6 Km - Corrida
Menores de 18 anos poderão participar somente do percurso de 6KM
Percurso:
12km - 1 volta no percurso e contorno 6km - obrigatório passagem pelo sistema
de chip
6km - 1 volta no percurso e contorno 3km - obrigatório passagem pelo sistema
de chip
Premiação/categorias:
*Categoria Militar - 12Km

*Categoria Militar Águia - 12Km
Somente serão premiados com Troféus : 1º ao 5º lugar – Geral( masc/fem) até
39 anos
Somente serão premiados com Troféus : 1º ao 5º lugar – Geral( masc/fem) 40+
*Categoria corrida - 6 KM
Somente serão premiados com Troféus : 1º ao 5º lugar – Geral( masc/fem)

*Categoria corrida - 12 km
*Troféus : 1º ao 5º lugar – Geral( masc/fem)
*Troféus :1º ao 3º lugar faixa etária ( masc/fem)
*Troféu para a equipe com o maior número de participantes
*Medalha de participação para todos que completarem a prova

Kit do competidor: Camiseta em tecido especial (dry fitpoliamida),Boné, sacochila, copo , numeral de peito, chip
descartável e alfinetes.
As primeiras 50 inscrições da categoria Policial Militar deverão solicitar
o cupom de validação para o email
grpaebrpaepgd@policiamilitar.sp.gov.br informando Posto/Graduação, RE,
Nome e OPM. (custo promocional para Policial Militar = R$ 50,00 )

Premia-se em faixas etárias:
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70+
Guarda-Volumes
Para ter direito de utilizar este espaço o atleta deve introduzir seus pertences
em sacola plástica e apresentar ticket anexo ao numeral de peito
O Guarda Volumes será desativado conforme informado por locução ao vivo no
dia e local do evento, devendo o interessado pelo serviço estar obtendo
informações adicionais no local da prova. A organização não estará
armazenando produtos que não foram retirados no dia e local do evento e não
se responsabiliza por nenhum material que vier a ser quebrado, extraviado,

perdido ou furtado. Após a prova, todos os produtos não retirados serão
doados a instituições beneficentes.
A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, colaboradores e
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de
única e exclusiva responsabilidade dos mesmos.
Orientações Principais
Ao inscrever-se na prova pedestre Águia 12K o atleta assume que participa
deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores, em seu
nome e de seus sucessores;
Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem como
reembolso do valor da inscrição. O atleta disponibiliza seus dados autorizando
os Organizadores, 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;
Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua
imagem e voz renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão em
qualquer meio de comunicação.
O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita
totalmente este 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;
A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs
(monitores) para a orientação dos participantes; ambulância, fiscais de
prova e diretores de prova.
Em momento algum não haverá reembolso do valor da inscrição , por parte da
organização, nem de seus patrocinadores, co-patrocinadores, apoiadores ou
colaboradores, assim como de nenhum valor correspondente a equipamentos
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;
A inscrição para o evento é de responsabilidade do atleta, ou da entidade que
representa, assim como é de sua inteira responsabilidade estar devidamente
condicionado e preparado fisicamente para participar do evento, isentando a
organização e os patrocinadores de qualquer responsabilidade por acidentes
que venham a ocorrer antes, durante ou após a prova, tendo a obrigatoriedade
de certificar-se junto a organização se sua inscrição foi concluída com
sucesso.
A inscrição do atleta no evento é de sua inteira responsabilidade, assim como é
seu dever seguir todas as cláusulas desse regulamento
Após inscrito no evento, o atleta se compromete a seguir todos os artigos que
regem este regulamento tendo o devido conhecimento do mesmo.
O atleta que adulterar ou realizar sua inscrição baseada em informações falsas
estará sumariamente eliminado de participar do evento, respondendo
legalmente pelos atos.
Quanto a interdição do transito, será de inteira responsabilidade dos órgãos

oficiais que já foram devidamente oficializados pelos organizadores .
A prova Águia 12K será diurna, podendo ser cancelada caso condições
diversas quando a organização compreender necessário visando sempre
manter a integridade física dos participantes.
O atleta da categoria individual é na verdade o grupo geral ( mesmo que seja
profissional) tendo como referência a data de 31/12/2017
O prazo para inscrição será encerrado quando atingido o número máximo
estipulado pela organização da prova .
A Organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades ou disponibilidades técnicas e estruturais, sem prévio aviso.
Caso a data da prova sofra alteração, a organização disponibilizará nova data e
não haverá possibilidade de reembolso da taxa da inscrição ao atleta.
Caso o evento seja cancelado por motivos de força maior que impeça a
realização do mesmo, não haverá nova data de realização da prova
Os maiores de 60 anos de idade terão direito a 50% (cinqüenta por cento) de
desconto no valor da inscrição, desde que apresentem o documento de
identidade e desde que exista inscrição disponível que é limitada para todas as
faixas etárias
Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente;
O valor e a data de inscrição serão considerados a partir da data da efetivação
do pagamento e não da data de preenchimento da ficha;
Todos os que efetuarem a inscrição pela internet deverão preenchê-la
corretamente, sendo responsável por informações erradas que possibilitarão o
cancelamento da mesma;
Todos os dados serão conferidos por ocasião das entregas dos kits;
Após a efetivação do seu pagamento, o participante receberá a confirmação de
sua inscrição por e-mail.
Os atletas que não fizerem uso do serviço de correio eletrônico deverão buscar
informações necessárias no site da organização www.ypseventos.com.br e
enviar email para sac@ypseventos.com.br
Após a entrega dos kits , não serão alterados nenhum dado cadastral e o atleta
inscrito indevidamente, estará automaticamente desclassificado.
O atleta que correr com o número ilegível ou trocado, será desclassificado .
Todos inscritos que completarem a prova tem direito à medalha de
participação.
O atleta que vier causar danos a organização e/ou a terceiros deverá ser
punido conforme ato praticado tanto na esfera civil quanto criminal conforme
dano causado.
A inscrição é exclusiva e intransferível e o atleta que ceder seu chip e/ou seu
kit para outro competidor, quando descoberto, deverá responder pelo ato tanto
na esfera civil, quanto criminal arcando inclusive com indenização se assim
couber.
O atleta que não retirar seu kit no dia e local indicado, perderá o direito ao
mesmo.
Resultado
A classificação geral será divulgada 15 minutos depois que o último atleta
cruzar a linha de chegada e posteriormente ficará disponível no site :
www.cronotime.com.br

Para participar da premiação o Atleta terá que competir durante o evento,
respeitando o regulamento e percurso estipulado pela organização.
Os atletas não poderão transferir-se de equipes ou categorias após inscrição
realizada nem incluir equipes e patrocinadores. Isso deve ser feito com atenção
no ato da sua inscrição.
A organização será responsável pelo julgamento e aplicação de penalidades no
caso de qualquer ato de indisciplina antes, durante ou após a etapa.
Os aspectos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela
organização à sua própria interpretação.
O atleta que inscrito na prova, que não retirar seu kit dentro do horário
estipulado pela organização, ou não competir por qualquer outro motivo de
força maior, não terá a quantia monetária empregada na sua inscrição
devolvida pela equipe organizadora, não sendo autorizado em hipótese alguma
a transferência da sua inscrição para terceiros, visto que a inscrição é
intransferível. O mesmo perde também direito ao kit.
O atleta que omitir dados pessoais no ato da sua inscrição, será punido pela
equipe organizadora, desclassificado e responderá pelo dano causado a
terceiros se assim vier ocorrer.
A organização não se responsabiliza por acidentes causados aos participantes,
visto que os atletas devem estar preparados e muito bem condicionados para a
prática de qualquer esporte, provando que sentem-se capacitados para tal ao
se inscreverem na prova.
Recomenda-se rigorosa avaliação médica e teste ergométrico periodicamente
para os adeptos da corrida pedestre.
A participação do atleta no evento é individual;
O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética e treinou adequadamente para a prova ao realizar sua inscrição para a
prova.
A Direção Técnica da prova reserva-se ao direito de incluir no evento, atletas
especialmente convidados;
Haverá, serviço de apoio médico, para qualquer tipo de emergência que se
faça necessária aos participantes .
O atleta que desacatar qualquer membro da organização, ou outro participante
será desclassificado e responderá pelo feito.
A camiseta da prova será entregue no Kit do atleta , a mesma é um brinde
alusivo ao evento – apenas uma cortesia da Organização, cujo tamanho será
de acordo com a disponibilidade de estoque sendo proibida troca de tamanho
oferecido
O kit da prova será entregue em uma sacochila contendo:
Camiseta,Viseira,Squeeze,Toalha,chip e número de peito.
Todos os atletas que não retirarem seu kits nos dias e horários determinados
estarão automaticamente desclassificados da prova;
O chip
Todos os participantes receberão um chip (sensor eletrônico) utilizado para
realizar a classificação dos atletas;
O atleta deverá conferir seus dados pessoais. Caso existam distorções no
nome ou data de nascimento, avise imediatamente a Organização para que os
mesmos sejam corrigidos;
O chip deverá ser colocado no tênis, na posição vertical. Em caso de perda, ou

colocação errada, o tempo não será registrado, implicando assim, na sua
desclassificação;
O uso do chip é obrigatório aos atletas que o receberem, sem o qual o atleta
não terá sua classificação registrada.
O chip é pessoal e intransferível. Nenhum atleta poderá cedê-lo a outro, para
que utilize em seu lugar, este ato será considerado falta grave (fraude);
Número de peito
É obrigatório o uso do numeral de peito oferecido pela organização durante
todo o percurso da prova afixado na camiseta de maneira legível com os
alfinetes também cedidos pela Organização.
È obrigatório correr com camiseta com o número devidamente afixado na altura
do tronco..
È proibido cortar, rasgar ou rasurá-lo .O número é intransferível e qualquer ato
errôneo implicará na desclassificação do atleta.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
A corrida terá duração máxima de 2:30h. (duas horas e trinta minutos )
O atleta que não cruzar a linha de chegada dentro do tempo projetado, não
receberá sua medalha de participação e será desclassificado.
É proibido que o atleta faça uso de qualquer tipo de ajuda externa ou
vantagem, ou ainda , qualquer recurso tecnológico.
Hidratação: ao todo serão montados 6 postos de hidratação.
Serão penalizados todos os atletas que infringirem este Regulamento.
A organização é soberana para tomar decisões antes, durante ou depois do
evento.
É obrigatório que o atleta faça contorno no retorno passando pelo sistema de
cronometragem .
Caso o atleta não conste no controle do retorno será desclassificado;
É obrigatório contornar as placas de retorno e , caso assim não faça, será
desclassificado;
É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé. Caso o fiscal de percurso
identifique algum atleta sendo assistido por terceiros, será oferecido ao mesmo
cartão amarelo ou vermelho e o mesmo poderá ser desclassificado.
Informações e dúvidas devem ser obtidas junto a organização via email:
sac@ypseventos.com.br

