1 - A PROVA
O evento Bebedouro Clube Run, será realizado no dia 20 de Maio de 2018, com LARGADA e
CHEGADA ao Portal do lago na cidade de Bebedouro/SP.
O início do evento acontece às 07:30 horas.
A largada da prova de 5 Km e 10 km de corrida 08:00 horas, caminhada de 3 km.
Obs: A prova terá duração máxima de 1 horas à partir da largada.
Haverá postos de hidratação posicionados em 4 pontos estratégicos do percurso;
Haverá também um posto de hidratação de chegada,

2 - INSCRIÇÕES
As inscrições para a corrida será dividido em 4 lotes sendo o primeiro lote no valor promocional de
R$39,00 para os 120 primeiros inscritos ou até o dia 10/02/2018, segundo lote no valor de R$49,00
para mais 120 inscritos ou até o dia 10/03/2018, terceiro lote no valor de R$59,00 para mais 120
inscritos ou até o dia 10/04/2018, e o ultimo lote no valor de R$69,00 com inscrição até o dia
16/05/2018 dando direito ao competidor o kit do atleta onde será uma camiseta numero de peito e a
medalha de participação.
As inscrições dos atletas serão feitas através do site: www.runnerbrasil.com.br.
Obs1: No caso de inscritos menores de 18 (dezoito) anos, será obrigatória a retirada do KIT por um
responsável legal onde o mesmo deverá entregar um termo de responsabilidade assinado pelo
responsável legal. Em anexo o termo a ser preenchido.
A inscrição somente será validada após a comprovação do pagamento da mesma
As inscrições iniciam no dia 12 de janeiro de 2018 e serão encerradas no 16 de maio de 2018, ou
quando atingir o número máximo participantes.
Comprovante de inscrição deverá ser apresentada uma cópia da inscrição feita pela Internet junto
comprovante de pagamento no local da prova.
A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos e ainda adicionar ou limitar
o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais
sem aviso prévio.
3 - RETIRADA DO KIT
Os kits dos atletas deverão ser retirados no dia 19/05/2018 das 12:00 as 20:00, e ou no dia da
corrida, até as 07:00 da manhã no local de Largada e chegada.

4 - KIT DE PARTICIPAÇÃO

O KIT de participação de evento, vinculado a inscrição é composto por: - Número de Peito de uso
obrigatório e intransferível + uma Camiseta + medalha.
O chip usado para a cronometragem será retornável e de total responsabilidade do atleta, e em caso
de não devolver terá que pagar uma multa de R$50,00.
As camisetas promocional e/ou comemorativa do evento serão de tamanho P-M-G-GG.

5 - CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
A classificação será definida conforme sua colocação (ordem de chegada) e será publicada no face
do evento no informe “RESULTADOS”;
A classificação da prova de 5 e 10 km será a seguinte: 1º ao 5º Geral – masculino e para as 5
primeiras no feminino.
Não haverá classificação na caminhada de 3 km, somente a medalha para todos os participantes.
6 - PREMIAÇÃO
Todo atleta que completar o evento em conformidade com este REGULAMENTO, terá direito às
seguintes premiações específicas: - Cerimônia de premiação no pódio. - Todo ATLETA com
colocação entre 1º e 3º Lugares nas CATEGORIAS MASCULINO e do 1º a 3º no FEMININO
receberá um troféu.
PREMIAÇÃO - 5 KM (MASCULINO)
1º LUGAR MASCULINO: Troféu
2º LUGAR MASCULINO: Troféu
3º LUGAR MASCULINO: Troféu
4º LUGAR MASCULINO: Troféu
5º LUGAR MASCULINO: Troféu

PREMIAÇÃO - 5 KM (FEMININO)
1º LUGAR FEMININO: troféu
2º LUGAR FEMININO: troféu
3º LUGAR FEMININO: troféu
4º LUGAR FEMININO: troféu
5º LUGAR FEMININO: troféu
Sera feito premiação por faixa etária nos seguintes moldes:
16 à 20 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
21 à 25 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
26 à 30 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,

31 à 35 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
36 à 40 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
41 à 45 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
46 à 50 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
51 à 55 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
55 à 60 anos os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no feminino,
60 anos para frene os 3 primeiros colocados terá direito ao troféu tanto no masculino quanto no
feminino,

Para os demais atletas somente medalha de participação.

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE
Estou de acordo com o termo de responsabilidade. IMPORTANTE declara que 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 vierem a serem auferidas com
materiais de divulgação, campanhas, 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.

REGRAS ESPECÍFICAS
A idade mínima exigida para participar na corrida de 5 e 10 km é de 16 anos completos até a data de
inscrição do atleta;
Como não terá categoria por idade, não se faz necessário o uso de chip, por tanto todo atleta esta
ciente que não terá cronometragem por meio de chip.
O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem;
É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia
autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO;
A participação é individual;
O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e treinou
adequadamente para o evento;

REGRAS GERAIS DO EVENTO

Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita
totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem e alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e
depois do evento.
O atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, 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;
Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção.
Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade desta;
O atleta ou seu (sua) 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;
A
Segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação
dos participantes;
Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários, próximos da largada e chegada;
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;
Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para
todos os atletas;
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;
A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores 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 do mesmo.
Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior;
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;
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;

Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não comparecimento por
qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova;
O número de peito deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta;
É obrigatório o uso do número de peito, sendo que qualquer mutilação ou má visualização de tal
número implicará na desclassificação do atleta ou poderá ser retirado antes do funil de chegada
pelos fiscais do evento;
O posicionamento escolhido pelo atleta nos locais de largada, disponíveis no evento ou
disponibilizados pela organização é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
Organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso,
conforme as necessidades do evento informando estas alterações na retirada do Kit.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Autorização de Corrida para menores de 18 anos completos.

Eu_______________________________ (nome responsável) autorizo o
atleta _______________ ________________________ a participar do evento Bebedouro Clube
Run no dia 20/05/2018 as 08:00 com largada e chegada no endereço supra mencionado na cidade de
Bebedouro/SP, declaro que li e concordo com o regulamento da prova isentando a organização da
prova como também o patrocinador oficial de qualquer responsabilidade. Declaro ainda que a
pessoal qual sou responsável goza da perfeita saúde física para participar da corrida. Sem mais e de
acordo.

_____________________________________
Nome/ Rg

