4ª CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA
16 DE FEVEREIRO DE 2020
ITUPORANGA – SC
1 - A 4ª edição da CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA EM PROL DO
HOSPITAL BOM JESUS – ITUPORANGA, será realizada no domingo, 16 de
fevereiro de 2020, em comemoração aos 6 anos da Light Academia, com saída em
frente ao hospital, município de ITUPORANGA, SC.

2 - Nesta edição, teremos disputas nas distâncias de aproximadamente 10 km e 5 km de
corrida, bem como, 4 km de caminhada. As largadas acontecerão às 08h00min, sendo
que, a critério da organização, poderá haver 2 largadas conforme o número de
participantes.

3 - O tempo limite para a conclusão das provas será de 02h30min, sendo que poderão
participar atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos.

4 - Das CATEGORIAS da CORRIDA:
Solo Masculino – distância 5 km
Solo Feminino – distância 5 km
Solo Masculino – distância 10 km
Solo Feminino – distância 10 km
4.1 - Na caminha, não haverá premiação com troféus, contudo, TODOS os
participantes receberão MEDALHA alusiva ao evento.

Categorias por IDADE:

Masculino - 16 a 29 anos
Masculino - 30 a 39 anos
Masculino - 40 a 49 anos
Masculino - 50 a 59 anos
Masculino - 60 anos acima.

Feminino - 16 a 29 anos
Feminino - 30 a 39 anos
Feminino - 40 a 49 anos
Feminino - 50 a 59 anos
Feminino - 60 anos acima

5 - A idade mínima permitida para participar da prova de 10 km, será 18 anos e na
prova de 5 km será de 16 anos, com autorização dos pais e/ou responsáveis, que deverá
ser entregue à organização do evento no ato da retirada dos kits.

6 - Ao se inscrever para na 4ª edição da CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA EM
PROL DO HOSPITAL BOM JESUS, 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 - 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.

8 - As inscrições serão realizadas pela internet através do site www.desafioagora.com.br
até o dia 31 de janeiro de 2020, conforme tabela abaixo:

10 KM

5 KM

CAMINHADA – 4km

ATÉ 17/12/2019

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 35,00

ATÉ 31/01/2020

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 45,00

8.1 – Na retirada do KIT, o atleta deverá trazer 2 kg de alimentos não perecíveis,
que será destinado ao Hospital Bom Jesus.
8.2 - Grupos de Corrida e Assessorias, solicitar planilhas e valores pelo e-mail,
discoveryadventurew@gmail.com
8.3 - Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a
Lei nº 10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição, que deverá
entrar em contato com o site para impressão de novo valor em boleto.

9 – Da RETIRADA/ENTREGA dos Kits.

9.1 - Para retirada do kit é OBRIGATÓRIO apresentar documento de identidade
com foto, termo de responsabilidade preenchido e assinado. Poderá ser retirado por
terceiros mediante apresentação de autorização específica para este fim e cópia de
documento de identificação 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 responsáveis ;

9.2 - Na retirada do kit, os atletas deverão conferir os seus dados. Não serão
aceitas reclamações posteriores. Casos excepcionais, serão decididos pela comissão
organizadora.
9.3 - A escolha do tamanho das camisetas será feita no ato da inscrição, sem
direito a alteração na retirada do kit.
9.4 - 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.
9.5 - O número de competição (fornecido) é obrigatório e deverá ser afixado na
camiseta, em sua parte frontal, na altura do peito.
9.6 - O Kit será composto por Camisetas Alusivas ao Evento, Número de Peito,
Chip de Cronometragem, Pregadeiras e possíveis brindes dos patrocinadores.
9.7 – A ENTREGA dos Kits se dará no sábado e domingo, em locais ainda
definidos pelo organização, que informará nas mídias e grupos de assessorias.

10 - Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30 minutos de
antecedência.

11 - Durante o percurso, a cada 2 km, haverá um posto de hidratação com água, bem
como, frutas e água na chegada.

12. Da PREMIAÇÃO:

12.1 - Todos os atletas que concluírem a prova receberão Medalha de participação.
12.2 - Os cinco (5) primeiros colocados gerais receberão troféus, bem como, o três
(3) primeiros colocados de cada categoria.

12.3 - Poderá haver outros brindes, conforme distribuição dos patrocinadores.
12.4 - Não haverá premiação em dinheiro.
12.5 - A premiação se dará logo após o término da prova.

13 - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança 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 fotos, filmes, jornais, revistas,
internet e 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 NÃO SE RESPONSABILIZA por qualquer objeto, equipamento,
pertences ou outros, extraviados e/ou danificados que porventura os atletas venham a
sofrer por questões alheias a organização.

16 - Caso a Organização considere que as condições climáticas ou outras contingências
ofereçam risco à integridade física dos participantes e dos oficiais poderá ocorrer a
postergação da largada e/ou troca de percurso ou seu cancelamento. Para todas as
situações não haverá reembolso da inscrição.

17 - Toda ação desrespeitosa ou antidesportiva por parte do atleta, poderá acarretar sua
desclassificação imediata.

18 - Os resultados da PROVA serão publicados em até 24 horas após o término, no site
http://www.desafioagora.com.br.

19 - Estas provas, respeitando-se o contido neste regulamento, obedecem à Regra 252
da Associação Internacional das Federações de Atletismo – IAAF.
20 – Como é uma realização em PROL ao HOSPITAL BOM JESUS, TODO alimento
arrecadado, bem como, todo o LUCRO obtido no evento, será destinado ao Hospital.

Organização:
DISCOVERY ADVENTURE WORLD & LIGTH ACADEMIA
(47) 9.88538145 ou (47) 9.99448585
E-mail: discoveryadventurew@gmail.com

