1ª CORRIDA E CAMINHADA NASCENTE DO VALE DE RIO DO CAMPO

REGULAMENTO

1 - A 1ª Corrida e Caminhada Nascente do Vale de Rio do Campo, compreende um Evento Social
Esportivo que visa difundir na comunidade a prática esportiva. Será realizada no domingo, 13 de
Outubro de 2019, com saída/chegada no Módulo Esportivo – ALAOR GIOVANELLA, município
de Rio do Campo/SC.
2 – Na 1ª edição teremos disputas nas distâncias de 5km e 10km, participação do Grupo Pernas
Solidária, Caminhada 3km, e a Maratoninha Kids. A programação obedecerá aos seguintes horários:
2.1 - 6h30min às 7h30min – Entrega de kits (no local que será realizado a prova)
2.2 - 08h00min – Largada (Projeto Pernas Solidária)
2.3 - 08h05mim – Largada 10km (Masculino e Feminino)
2.4 - 08h10min – Largada 5km (Masculino e Feminino)
2.5 - 08h15min – Saída para a caminhada 3km (Masculino e Feminino)
2.6 - 8h20min – Maratoninha Kids (Masculino e Feminino) acontece em paralelo com as provas
2.7 – Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30 (trinta) minutos de
antecedência.
2.8 – O tempo limite para a conclusão das provas será de 02h00min, sendo que poderão participar
atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos.
3 – Das CATEGORIAS 5km e 10km:
3.1 - Geral
Masculino/Feminino – 5km
Masculino/Feminino – 10km.
3.2 - Por Faixa Etária:
Masculino e Feminino 5KM e 10km
16 a 20 anos
21 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos

41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos
56 a 60 anos
61 acima
3.3 – A idade mínima permitida para participar da prova de 5km, será de 16 (dezesseis) anos e na
prova de 10km será de 18 (dezoito) anos, com autorização dos pais e/ou responsáveis, que deverá
ser entregue à organização do Evento no ato da retirada dos kits.
4 – Da CATEGORIA da CAMINHADA:
4.1 - Na caminhada, não haverá premiação com troféus, contudo, TODOS os participantes receberão
MEDALHA alusiva ao Evento, mais camiseta. (de acordo com os lotes)
5 – Das CATEGORIAS da MARATONINHA KIDS Masculino e Feminino
5.1 - A idade mínima para participar da maratoninha kids é de 4 (quatro) anos completados até 31 de
Dezembro de 2019, será exigida a autorização dos pais e/ou responsável, conforme o termo de
responsabilidade em anexo, e deverá ser entregue à organização no dia do evento.
5.2 - E idade máxima para participar da maratoninha kids é de 15 (quinze) anos completados até 31
de Dezembro de 2019, será exigida a autorização dos pais e/ou responsável, conforme o termo de
responsabilidade em anexo, e deverá ser entregue à organização no dia do evento.
5.3 - Todos os participantes da maratoninha kids receberão medalha de participação. Nas categorias
12 anos a 13 anos (masculino e feminino) e 14 anos a 15 anos (masculino e feminino) receberão
medalha de 1º, 2º e 3º colocados.
4 a 5 anos – 30m misto
6 a 7 anos – 60m misto
8 a 9 anos – 200m
10 a 11 anos – 400m
12 a 13 anos – 1km
14 a 15 anos – 2,5km
6 - PROJETO PERNAS SOLIDÁRIAS:
6.1 -Todos os participantes receberão medalha.
7 – DAS INSCRIÇÕES
7.1 – Ao se inscrever para a 1ª edição da CORRIDA E CAMINHADA NASCENTE DO VALE DE RIO
DO CAMPO, o participante ACEITA TODOS os termos do REGULAMENTO e assume total

responsabilidade por sua participação na competição, bem como, pelos dados fornecidos na prova e
acerca de suas condições de saúde.
7.2 – Os ATLETAS são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ATO DA
INSCRIÇÃO, em caso de fraude comprovada, o atleta será desclassificado e responderá legalmente.
7.3 – As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 01 de Agosto de 2019 até 07 de Outubro de
2019, pelo site www.desafioagora.com, ou pelo WhatsApp contato (47) 984973011. Segue abaixo o
lote com seus respectivos kit.
Atenção!!! O primeiro e segundo lote da corrida e caminhada se divide em duas datas:
1º Lote (Promocional): R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por atleta + taxa de comodidade
cobrada pelo site de inscrição, de 01/08/19 até 20/08/19.
1º Lote – R$ 50,00 (cinquenta reais) por atleta + taxa de comodidade cobrada pelo site de
inscrição, de 21/08/19 até 10/09/19.
2º Lote - R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por atleta + taxa de comodidade cobrada pelo site de
inscrição, de 11/09/19 até 24/09/19.
2º Lote – R$ 65,00(sessenta e cinco reais) por atleta + taxa de comodidade cobrada pelo site de
inscrição, 25/09/19 até 07/10/19.
Caminhada 1º Lote – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) + taxa de comodidade pelo site de
inscrição, de 01/08/19 até 24/09/19.
Caminhada 2º Lote – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) + taxa de comodidade pelo site de
inscrição, de 25/09/19 até 07/10/19.
Maratoninha Kids Lote único – R$ 20,00 (vinte reais) + taxa de comodidade pelo site de
inscrição, de 01/08/19 até 07/10/19.
Lotes

Período

KIT

1 º lote (PROMOCIONAL)

01/08/19 à 20/08/19

Camisa,

R$ 45,00
1 º lote R$ 50,00

medalha,

chip,

número de peito
21/08/19 à 10/09/19

Camisa,

medalha,

chip,

número de peito
2º lote R$ 65,00

11/09/19 à 24/09/19

Camisa,

medalha,

chip,

número de peito
2º lote R$ 65,00

25/09/19 à 07/10/19

Medalha, chip, número de peito

Caminhada 1º lote R$ 35,00

01/08/19 à 24/09/19

Camisa, medalha e número de
peito

Caminhada 2º lote R$ 35,00

25/09/19 à 07/10/19

Medalha e número de peito

Maratoninha Kids R$ 20,00

01/08/19 à 07/10/19

Medalha

7.4 – Grupos de Corrida e Assessorias, solicitar planilhas e valores via whatsApp pelo número (47)
984973011.
7.5 – Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei nº 10.741, de
2003 (Estatuto do Idoso), têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição.
7.6 – As inscrições da Caminhada e Maratoninha Kids podem ser feitas através do whatsApp (47)
984973011.
7.6 – O VALOR da inscrição NÃO será devolvido em nenhuma hipótese.
8 – Da RETIRADA/ENTREGA dos kits:
8.1 – Na retirada do KIT, o atleta deverá entregar ainda 01 (um) quilo de alimento não perecível, que
será destinado para alguma instituição beneficente a ser indicada pelo Comissão Organizadora.
8.2 – Para a retirada do kit é OBRIGATÓRIO apresentar RG, termo de responsabilidade
preenchido e assinado. Poderá ser retirado por terceiros mediante apresentação de autorização
especifica para este fim e cópia do RG do ATLETA e para os atletas maiores de 16 anos e menores
de 18 anos, será exigida a entrega de autorização dos pais e/ou responsável. (Modelo em Anexo)
8.3 – Na retirada do kit, os atletas deverão conferir os seus dados. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
8.4 – A escolha do Tamanho da CAMISETA será feita no ATO da INSCRIÇÃO, sem direito a
alteração na retirada do kit.
8.5 – O atleta que não correr a PROVA com o seu CHIP ou que perder o chip durante a corrida, não
terá o seu tempo computado pela organização e não poderá reclamar o seu resultado de
classificação.
10.6 – O NÚMERRO DE PEITO (fornecido) é obrigatório e deverá ser afixado na camiseta, em sua
parte frontal, na altura do peito, assim como o chip é obrigatório e deverá ser colocado no cadarço do
tênis.
10.7 – O kit (conforme o lote) será composto por: camiseta alusiva ao evento, chip, número de peito.
10.8 – A ENTREGA dos kits se dará no domingo 13 de Outubro de 2019, das 06h30min às
07h30min, no local do EVENTO.
11 – Durante o percurso, a cada 2,5 km, haverá STAFFS, com água, bem como frutas e água na
chegada.
12 – Da PREMIAÇÃO:
12.1 - A premiação se dará logo após o término da prova, ocorrerá da seguinte forma:
12.2 –Classificação Geral: Masculino e Feminino (5 km e 10 km)
1º Lugar - Troféu

2º Lugar - Troféu
3º Lugar - Troféu
4º Lugar - Troféu
5º Lugar – Troféu
12.3 – Classificação Por Faixa Etária: Masculino e Feminino (5km e 10 km)
1º Lugar - Troféu
2º Lugar - Troféu
3º Lugar - Troféu
16 a 20 anos
21 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos
56 a 60 anos
61 acima
12.4 – Os atletas premiados na categoria geral não receberão troféu por faixa etária.
12.4.1 – Os atletas que forem premiados deverão comparecer ao pódio, assim, que a premiação for
iniciada, sob pena de perda do prêmio, em caso de não comparecimento.
12.5 – Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação.
12.5.1 – Só será entregue 01 (uma) medalha por atleta.
12.6 – Não haverá troféu para os participantes da caminhada.
12.7 – Haverá troféu para maior EQUIPE.
12.8 – Não haverá premiação em dinheiro.
12.9 - Fica expressamente proibido correr com animais.
Observações: Poderá haver brindes dos patrocinadores.
13 – Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de Ambulância na região da
largada/chegada da prova.
14 – Ao participar deste evento, cada integrante está incondicionalmente aceitando e concordando
em ter sua imagem divulgada através de foto, filmes, jornais, revistas, internet, televisão, ou qualquer

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova,
sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.
15 – A organização e/ou patrocinadores e/ou apoiadores da prova não se responsabilizam pelo
extravio de documentos e/ou material e /ou qualquer prejuízo que, porventura, os atletas venham a
sofrer durante o evento.
16 - É de responsabilidade do participante as despesa de transporte, hospedagem e alimentação e
qualquer outras despesas necessárias ou proveniente da sua participação na PROVA, antes durante
e depois da mesma.
17 – A PROVA, será realizada sob qualquer condição climática, executando-se o caso de força
maior, que coloque em risco a integridade física dos atletas.
18 – Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso durante a realização da
prova, devendo observar e tomar cuidado com os desníveis e/ou obstáculos que possam existir ao
longo do trajeto, tendo em vista tratar-se de evento em via pública.
19 – O percurso das corridas de 5 km e 10 km será divulgado nos minutos que antecedem a prova,
sendo devidamente sinalizado e com a presença de staffs nos locais necessários para
direcionamento dos atletas.
20 – Toda ação DESRESPEITOSA ou ANTIESPORTIVA por parte do atleta, poderá acarretar sua
desclassificação imediata.
21 – Os resultados da PROVA serão publicados em até 48 horas após o término, no site
www.desafioagora.com.br
22- A comissão organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar
e/ou revogar, total ou parcialmente, o presente regulamento e o percurso, informando as alterações
nos sites de inscrições e páginas de redes sociais (Facebook e/ou Instagram e/ou WhatsApp).
22 – A organização, em consonância com as normas da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo),
é soberana para tomar qualquer atitude no tocante ao presente regulamento.
Organização:
Saulo Córdova Küster e Samara Fernanda Sgaria Küster
(47) 984431768 ou (47) 984973011
Email: samara.kuster@outlook.com / salo696@hotmail.com

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, _______________________________________________, nascido em ___________,
Inscrito no RG nº _______________ e CPF nº ____________________________ DECLARO para
os devidos fins de direito que:
1) Estou ciente que trata-se de uma corrida com distâncias de 5km e 10km, individual, caminhada
3km e maratoninha kids.
2) Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar da 1ª Corrida e Caminhada
Nascente do Vale de Rio do Campo, Santa Catarina e, igualmente, estou ciente que não existe
nenhuma
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação na 1ª Corrida e Caminhada Nascente do Vale de Rio do Campo, Santa Catarina
(Incluindo a possibilidade de invalidez e morte), isentando a organização e/ou patrocinadores e/ou
apoiadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos,
que eventualmente venha a sofrer, advindos da participação nesta prova.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente todos os termos do regulamento da 1º Corrida e
Caminhada Nascente do Vale de Rio do Campo, Santa Catarina.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou
outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material
publicitário, promocional ou político, sem prévia autorização dos organizadores e/ou, também,
qualquer material ou objeto que coloque em risco a segurança do evento, dos participantes ou
pessoas presentes, aceitando ser retirado do local pela organização e/ou autoridades, das áreas
anteriormente descritas.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores
de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento aceitando o
regulamento do evento, bem como respeitando as áreas da organização destinadas as mesmas,
sendo vedada a minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais
inadequados e/ou que interfiram no andamento da prova, e, ainda, em locais sem autorização por
escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o
regulamento e/ou cometa falta grave, excluindo o meu direito de reclamação sobre tais aspectos
da prova.
8. Autorizo o uso de minha imagem, bem como de familiares e amigos, para fins de divulgação do
evento, seja por fotos, vídeos ou entrevistas, em qualquer meio de comunicação, sem gerar ônus
aos organizadores e/ou patrocinadores e/ou apoiadores do evento.
9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por caso de força maior, todos os custos
referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outras despesas, será suportada
única e exclusivamente por mim, isentando a organização e/ou patrocinadores e/ou apoiadores
pelo ressarcimento de qualquer despesa.
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste Termo de Responsabilidade, isentando,
assim, quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer
comigo por consequência da minha participação da 1ª Corrida e Caminhada Nascente do Vale de Rio
do Campo, Santa Catarina.
Rio Do Campo/SC, 29 de julho de 2019.
___________________________
(Assinatura do Atleta/Participante)
________________________________
Assinatura do Responsável do menor de 18 (dezoito) anos
CPF________________________

