2º. DESAFIO GRANDES LAGOS
65K
Data: 18 de Março 2018
FINALIDADE DA PROVA:

Promover e fortalecer o esporte em nossa cidade e região; levar a sociedade os benefícios
que o esporte proporciona.

ORGANIZAÇÃO: Equipe TNV Team
REGULAMENTO
O evento “DESAFIO GRANDES LAGOS 65k ” 2ª Edição será realizado por estradas de terra
cruzando algumas cidades durante o percurso da prova.
ATENÇÃO: Essa prova é para atletas profissionais, amadores e simpatizantes esportivos que
disponha de uma boa saúde física.




LARGADA: Jales Clube
CHEGADA: Náutico Clube Grandes Lagos

1 - A PROVA “DESAFIO GRANDES LAGOS 65k”
1.1 A prova será realizada no dia 18 Março de 2018 entre as cidades Jales/SP e Santa Clara/SP.
AS MODALIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.

Solo: 65k
Dupla: 33/32
Trio: 22/22/21
Quarteto: 17/16/16/16
Quinteto: 13/13/13/13/13

1.2 Horário de concentração a partir das: 05:00hs

1.3 A prova será realizada por estradas que ligam várias cidades entre Jales e Santa Clara.
1.4 Largada solo e dupla: 06:00hs.
1.5 Largada Trio, Quarteto e Quinteto: 06:00horas e 30 minutos
1.6 Fica liberado aos atletas solo, dupla, trio, quarteto e quinteto a ter suporte de suas equipes ou
assessorias no decorrer da prova.
SUPORTE: Hidratação, Alimentação, Locomoção e Segurança.

Importante: o atleta é responsável por largar no horário indicado devendo chegar com antecedência
ao local de pelo menos 01:00hs antes.
1.7 - O prazo máximo para a conclusão da prova é de ( 08:00hs horas) após a largada.
1.8 O percurso compreende-se de asfalto e estradas com bastantes irregularidades. Irregularidades
estas como: Buracos, Subidas, Pedregulhos, Areias, Etc...
1.9 É indicado ao participante usar tênis em boas condições, ficando o mesmo ciente e dispensado
de usar caso julgue desnecessário.

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A idade mínima para participação na prova é de 16 anos.
Poderão participar do evento pessoas independente do sexo, raça e credo.

3 – PREMIAÇÃO
3.1 GERAL:

MASCULINO:
1º Colocado: Troféu + Medalha
2º Colocado: Troféu + Medalha
3º Colocado: Troféu + Medalha
4º Colocado: Troféu + Medalha
5º Colocado: Troféu + Medalha

FEMININO:
1ª Colocada: Troféu + Medalha
2ª Colocada: Troféu + Medalha

3ª Colocada: Troféu + Medalha
4ª Colocada: Troféu + Medalha
5ª Colocada: Troféu + Medalha

3.2 EQUIPES:


Serão premiados com troféu os 3 primeiros de cada categoria.

Masc.
Fem.
Misto
4 - GUARDA-VOLUME

4.1 - A organização não disponibilizará aos participantes o serviço de guarda-volumes, devido à
logística do evento fica cada participante responsável pelos seus pertences. Recomendamos que
tragam um acompanhante.
4.2 - A organização não se responsabilizará por qualquer objeto antes, durante e depois da prova.
Cada atleta deverá zelar pelos seus pertences.

5 – VAGAS LIMITADAS
5.1 – (10) SOLO MASC.
5.2 – (05) SOLO FEM.
_______________________________________________________________
5.3.1 – (06) DUPLAS MASC.
5.3.2 – (06) DUPLAS FEM.
5.3.3 – (06) DUPLAS MISTA
_______________________________________________________________
5.4.1 – (08) TRIO MASC.
5.4.2 – (08) TRIO FEM.
5.4.3 – (08) TRIO MISTO
_______________________________________________________________
5.5.1 – (12) QUARTETO MASC.
5.5.2 – (12) QUARTETO FEM.
5.5.3 – (12) QUARTETO MISTO
_______________________________________________________________

5.6.1 – (15) QUINTETO MASC.
5.6.2 – (15) QUINTETO FEM.
5.6.3 – (15) QUINTETO MISTO

6 – INSCRIÇÕES
6.1 - As inscrições poderão ser realizadas até 25 de Fevereiro ou término de vagas disponíveis pelo
site www.runnerbrasil.com.br.
6.2 – Para as equipes “assessorias” que forem inscrever seus alunos ou para quem for fazer
inscrição individual colocar o tamanho da camiseta na ficha de inscrição.
6.3 – Depois de encerradas as inscrições não serão aceitos substituições por parte de integrantes de
equipes já inscritas. Os números de peito serão sinalizados por categorias.
6.4 - A organização poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspender ou prorrogar prazos e
aumentar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades e disponibilidades
técnicas ou estruturais.
6.5 - Em hipótese alguma serão aceitas inscrições sem pagamento ou realizadas fora do prazo
determinado pela organização.
6.6 - Não serão aceitos pagamentos por caixa expresso. O comprovante de pagamento é um
documento único, não tendo a organização cópia do mesmo.

7 – RETIRADA DO KIT DE CORRIDA:
Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar documento de Identidade com foto.
No kit deverá conter:
7.1 Numero de peito (deverá ser fixado na parte da frente da camiseta).
Ao retirar o numero de peito, o participante deverá conferir seus dados pessoais. Não serão aceitas
reclamações cadastrais depois da retirada do mesmo.
7.2 - A entrega do Kit será feita no dia e local da prova.

OS KITS NÃO SERÃO ENTREGUES APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.

Importante: As camisetas da corrida são produzidas nos moldes: P-M-G-GG e a entrega será no dia
da prova.

7 – MEDALHAS
7.1 Todos os atletas que completarem o percurso receberão uma medalha FINISHER

8 – HIDRATAÇÃO

8.1 – Será fornecido as equipes de apoio agua na largada da prova para hidratação de seus atletas,
mais três pontos de hidratação no percurso da prova.
8.2 – Recomendamos aos participantes que tragam mochila de Hidratação para ser usada no
percurso da prova

9 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
9.1 No ato da inscrição cada participante deverá ler o regulamento e concordar que o leu, não
podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.
9.2 Ao inscrever-se, o 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.
Isentam os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer danos que venha
a sofre, antes, durante e após o evento.
9.3 Ao inscrever-se, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores,
patrocinadores, apoiadores e realizadores, 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.
9.4 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. O participante que ceder
seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta
pessoa venha a sofrer. Independente da posição que o atleta chegar com número trocado, o mesmo
será desclassificado automaticamente.
9.5 O participante da prova cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo
de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
9.6 O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e
treinou adequadamente para o evento. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os participantes.

9.7 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e
seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o
diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a
qualquer momento.
9.8 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá,
para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção. O
atendimento médico, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE
PÚBLICA sob-responsabilidade desta.
9.9 O atleta ou seu (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 consequências desta decisão.
9.10 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios
utilizados pelos atletas, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais
ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante a sua participação.

9.11 A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou
danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes,
sendo seus atos, de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
9.12 A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme
as necessidades do evento informando estas alterações no momento da retirada do Kit.
9.13 O posicionamento escolhido pelo participante na largada, disponibilizado pela organização, é
de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
9.14 O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
vantagem. É permitido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem
prévia autorização.
9.15 Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que possam
existir no percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista.
9.16 Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante com os
patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, poderá aparecer em propaganda dentro da
área do evento. Não é o nosso caso.
9.17 Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior.
9.18 Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à organização.
9.19 Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, por escrito, até 10 dias
após a primeira publicação do resultado no site do evento.
9.20 A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser cancelada caso
as condições ponham em risco a integridade física dos participantes.
9.21 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação.
9.22 O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou pular a grade no
momento da largada estará passível de desclassificação.
9.23 A organização poderá realizar exame antidoping para os participantes, de acordo com a
necessidade do evento.
9.24 O valor pago a titulo de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
9.25 Poderá a organização receber ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na
correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados.
9.26 Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão
final.
Este regulamento é parte integrante dos eventos realizados e organizados pela TNV Team.

Jales, 08 de Janeiro de 2018

HOTEIS A BAIXO

SUGESTÕES DE HOTEIS
Grandes Lagos Park Hotel
Jales Center Hotel
Residence plaza Hotel
Hotel Roda Viva
Primus Hotel
Hotel Galeria
Geraldele Center
Palace Hotel
Terraço Hotel
Hotel Caseiro

17 - 3632-1247
17 - 3622-3200
17 - 3632-6028
17 - 3632-4121
17 - 3632-3256
17 - 3621-3600
17 - 3632-6684/99674-7013
17 - 3632-1878
17 - 3632-6806
17 - 3632-8380

CLASSIFICAL
BOM
BOM/MÉDIO
MÉDIO

