
      

INFORMAÇÕES GERAIS 

Data: 10 de novembro de 2018 (Sábado) 
Largada: 17hs (Comparecer no local 1h antes para ajustes finais, aquecimento e orientações). 
Percursos: 1,5 km, 3 km e 6 km 
Local da Corrida: Praça Almirante Tamandaré, Av. Atlântica, Balneário Camboriú, SC 
- Link Google Maps: https://goo.gl/maps/W7cf53e4Rfr 
Dúvidas: (47) 3363.3060 
 

Data: 11 de novembro de 2018 (Domingo) 
Horário: 09hs. 
Aulão de encerramento: Mesmo local da corrida do dia anterior.  
Dúvidas: (47) 3363.3060 
 
Professoras terão a oportunidade de se apresentar com suas alunas, desde que 
solicitem no email kangoojumpsbc@gmail.com o formulário para garantir sua vaga. 
 

INSCRIÇÕES 

1º Lote: R$ 125,00 até 10/08. 

2º Lote: R$ 150,00 do dia 11/08 até 31/08. 

3º Lote: R$ 175,00 do dia 01/09 até 30/09. 

Último Lote: R$ 200,00 do dia 01/10 até 20/10.  

Lote extra: R$ 225,00 do dia 21/10 até 01/11 (Segundo disponibilidade). 

 

Inscrições apenas online no site: www.focoradical.com.br 

 

- Ao fazer a inscrição, preencha atenciosamente os campos exigidos para que todos os 

dados sejam enviados corretamente e possamos agrupar as equipes. 

 

CATEGORIAS  

1,5 km - Feminina Geral (Limitado em 150 Vagas) 
3 km - Feminina Geral (Limitado em 150 Vagas) 
6 km - Feminina Geral (Limitado em 150 Vagas) 
6 km - Feminina Profissional (Obrigatório para Professoras e/ou estudantes de Ed. Física) 
6 km - Masculina Geral 

https://goo.gl/maps/W7cf53e4Rfr
mailto:kangoojumpsbc@gmail.com
http://www.focoradical.com.br/


Para segurança e conforto dos(as) atletas, será limitado ao número de 150 inscritos por 
categoria para manter a qualidade da prova, já que o espaço de largada e a via pública 
não comporta número maior que esse. 
 
Em casos extremos onde todas as categorias excederem o número limite de 150 
inscritos, a equipe organizadora junto com os órgãos públicos competentes, poderão 
definir até o dia da prova, a possibilidade de realizar duas largadas por categoria. 
 

COMBO PROMOCIONAL DO ELÁSTICO XR3 NO ATO DA INSCRIÇÃO 

Criamos para você uma oportunidade de adquirir o par de Elásticos para KJ XR3 (Pré-

requisito obrigatório para segurança do atleta) no ato da inscrição por um valor 

promocional e exclusivo para quem for participar da corrida. 

 

O valor promocional de R$ 99, o par de Elásticos para KJ XR3 (Cor segundo 

disponibilidade) é exclusivo para retirada nos dias da entrega dos kits da corrida 

(09/11 ou 10/11).  

 

Válido apenas 1 par de Elástico por atleta participante.  

 

Em caso de cancelamento da inscrição até dia 20/10, não será entregue o Elástico, 

sendo devolvido o valor do Elástico (R$ 99,00) que é condicional à participação da 

corrida e descontado uma taxa de R$ 6,00 da taxa de comodidade + R$ 17,50 para 

realização da TED de devolução. 

 

Após dia 21/10, onde já terá encerrado as inscrições e não será mais permitido realizar 

o cancelamento da inscrição, será possível realizarmos o envio do par do Elástico XR3 

adquirido no ato da inscrição, onde o atleta deverá entrar em contato com a equipe 

organizadora pelo (47 3363.3060) para realizar o pagamento do frete de envio.  

 

PARTICIPAÇÃO 

Obrigatório o uso do equipamento original da Kangoo Jumps. NÃO SERÁ PERMITIDO 
PARTICIPAR DA CORRIDA quem estiver usando equipamentos de outras marcas. 
 
NÃO SERÁ PERMITIDO PARTICIPAR DA CORRIDA com o nome de outro participante, 
a inscrição é intransferível. Em caso de não cumprimento dessa norma, o participante 
está sujeito à desclassificação e não receberá qualquer premiação. 

Menores de 18 anos participam apenas com a presença e/ou autorização dos 
pais/responsáveis. 

 
CANCELAMENTO 

Em caso de cancelamento da inscrição até dia 20/10, será devolvido o valor da 
inscrição, sendo descontado a taxa de comodidade de R$ 6,00 do site parceiro (Foco 
Radical) e a taxa de R$ 17,50 para realização da TED de devolução em conta bancária. 



Após 21/10, não será feito cancelamento e estorno de valores, mas a(o) atleta inscrita(o) 
poderá transferir sua inscrição para outra(o) atleta (mediante contato até dia 20/10 pelo 
fone 47 3363.3060) ou autorizar um responsável para retirar seu kit e medalha após a 
realização do evento. 

 

RETIRADA DOS KITS 

Sexta: 09/11/2018, das 14hs às 20hs na loja da Kangoo Jumps. 

Sábado: 10/11/2018 das 09hs às 13hs na loja da Kangoo Jumps. 

Av. Atlântica, Número 3480, Esquina Rua 3.300 - https://goo.gl/maps/9fobYYbJ4SG2 

O kit-atleta distribuído antes da prova inclui uma camiseta ou baby look, chip eletrônico, 
número de peito e brindes. As opções de tamanho de camiseta ou baby look serão 
previamente escolhidas no ato da inscrição nos tamanhos (P, M, G e GG). Caso 
necessite trocar a numeração na retirada do kit, será segundo disponibilidade. 

 

PRÉ-REQUISITO OBRIGATÓRIO NA RETIRADA DOS KITS 

É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO KANGOO JUMPS NA 
RETIRADA DO KIT PARA VISTORIA. 

A retirada de kit só poderá ser realizada por terceiros, mediante apresentação de 
autorização assinada, cópia do documento com foto, comprovante de pagamento e o 
Kangoo Jumps do participante.  

POR SEGURANÇA, EVITANDO QUEBRAS E 
QUEDAS NO PERCURSO, SÓ SERÁ 
PERMITIDO PARTICIPAR DA CORRIDA 
quem estiver com o Kangoo Jumps acima dos 
14cm de altura interna entre arcos, sendo 
elásticos e a sola em perfeito estado de uso. 
Caso as peças não apresentem as 
especificações exigidas, deverão ser trocados 
na hora. Esse procedimento é condicional para 
participar da corrida. Conforme a última edição, 
todos os elásticos serão inspecionados e 
lacrados com identificação de inspeção. 

A TROCA DO ELÁSTICO deve ser feita de 15 
à 30 dias que antecede a corrida para amaciá-
lo. Indicamos esse procedimento pois alguns 

kangoozeiros que trocaram o elástico no dia da corrida estiveram mais propensos à 
quebra, pelo fato do arco já estar fragilizado e na corrida forçar além de um uso 
cotidiano. 

 

EDIÇÃO CORRIDA DAS CORES 

https://goo.gl/maps/9fobYYbJ4SG2


Estamos completando 5 anos de BRASIL KANGOO RUN, e nessa edição faremos uma 
corrida comemorativa das cores, onde cada atleta receberá em seu kit uma unidade do 
pó colorido individual que poderá usar para tornar sua corrida ainda mais colorida.  

Exclusivamente nessa edição das cores, é OBRIGATÓRIO O USO DA CAMISETA 
OFICIAL DA CORRIDA para ingressar no evento e participar da prova. Dessa forma 
destaca as cores do pó, já que a camiseta será branca, e padroniza as fotos e vídeos 
com imagens super “cool”. Como somos todos apaixonadas(os) por Kangoo Jumps, 
estaremos todos unidos com um só propósito na maior corrida de Kangoo do mundo.  

As camisetas de sua equipe, poderão ser usadas no aulão de domingo (11/11), onde 
sua equipe poderá estar padronizada com as mesmas roupas para se apresentar e/ou 
participar. Nesse dia, como não terá uso do pó colorido, não corre o risco de sujá-la 
escondendo sua logomarca ou manchá-la. 

Esse “pó colorido” é um produto industrializado não tóxico desenvolvido à partir de 
amido de milho e corante alimentício, próprio para não fazer malefício para pele nem 
manchar roupas. Porém o fornecedor adverte que alguns tecidos pode demorar mais 
tempo para remoção do produto, por isso deve usar a camiseta oficial no dia da corrida. 

Exclusivamente nessa edição das cores, é OBRIGATÓRIO O USO DA CAMISETA 
OFICIAL DA CORRIDA para ingressar no evento e participar da prova. Dessa forma 
padroniza as cores nas fotos e vídeos e não corre o risco de manchar a camiseta de 
sua equipe, visto que, em função das cores nem apareceria a logo da equipe. A camiseta 
será na cor branca para destacar as cores do pó.  

PERCURSO 

Largada e Chegada: Praça Almirante Tamandaré 

1,5km (750m ida + 750m retorno) Largada na Praça Tamandaré, percurso na Av. 
Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo à esquina da Rua 1131. 

 

3km (1,5km ida + 1,5km retorno) Largada na Praça Tamandaré, percurso na Av. 
Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo ao Restaurante Mangiare Felice. 



 

 

6km (1,5km ida + 1,5km retorno + 1,5km ida + 1,5km retorno) Largada na Praça 
Restaurante Mangiare Felice. 

 

Durante o percurso, ficar atento à placa de retorno (1,5km, 3km e 6km) para retornar 
no local certo e não ser prejudicado ou desclassificado por retornar antes ou depois da 
placa de retorno. 

*OBS: O percurso poderá ser alterado a qualquer momento, sem aviso prévio, para se 
adequar as normas dos agentes de trânsito. 
 

MASCULINO 

Amadores, professores e demais atletas do sexo masculino, deverão se inscrever na 
única categoria disponível: MASCULINO GERAL de 6km.  
 

PROFESSORAS E/OU ESTUDANTES DE ED. FÍSICA 

Professoras e estudantes de Ed. Física não poderão participar de nenhuma categoria 
geral feminina, apenas da Categoria Feminina Profissional de 6 Km. 

Em caso de não cumprimento da regra acima, a professora será desclassificada, não 
receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida e como punição ela e sua equipe 
representada não poderão participar das próximas edições da BKR. 

 

CORREDORES DE ELITE 



* A finalidade da Brasil Kangoo Run é integrar os kangoozeiros na única corrida oficial 
da Kangoo Jumps no país, proporcionando troca de experiências, novas amizades, 
motivação e superação em um fim de semana inesquecível.  

Em função de experiências anteriores, não será permitido que corredores de elite 
convidados e/ou contratados participem de nenhuma categoria com o intuito de obter 
benefício financeiro com a premiação, tornando assim uma corrida justa aos verdadeiros 
amantes de Kangoo Jumps.  

Será avaliado se o corredor(a) é usuário de Kangoo Jumps assíduo e/ou frequenta um 
studio/academia de Kangoo Jumps. 

Em caso de não cumprimento dessa regra, o corredor de elite (atleta profissional) será 
desclassificado, não receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida e como 
punição, ele e sua equipe representada não poderão participar das próximas edições 
da BKR. 
 

PREMIAÇÃO 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal receberão medalhas 
de finisher/conclusão de prova. 

O importante da corrida é participar, seja correndo para ganhar pódio ou caminhando 
para concluir o percurso. 

Haverá premiação em troféu para:  

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA GERAL do percurso 1,5km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA GERAL do percurso 3km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA GERAL do percurso 6km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria FEMININA PROFISSIONAL do percurso 6km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria MASCULINA GERAL do percurso 6km; 

 

 

Os prêmios em produtos para todas as CATEGORIAS FEMININAS serão: 

1º Lugar: 01 Kangoo Jumps XR3. 

2º Lugar: 01 Vale compras de R$ 600,00 em produtos Kangoo Jumps. 

3º Lugar: 01 Vale compras de R$ 300,00 em produtos Kangoo Jumps. 

4º Lugar: 01 Vale compras de R$ 150,00 em produtos Kangoo Jumps. 

5º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos Kangoo Jumps. 



Os prêmios em produtos para a CATEGORIA MASCULINA serão: 

1º Lugar: 01 Kangoo Jumps XR3. 

2º Lugar: 01 Vale compras de R$ 600,00 em produtos Kangoo Jumps. 

3º Lugar: 01 Vale compras de R$ 300,00 em produtos Kangoo Jumps. 

4º Lugar: 01 Vale compras de R$ 150,00 em produtos Kangoo Jumps. 

5º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos Kangoo Jumps. 

OBS: A premiação refere-se aos produtos da loja física da Kangoo Jumps descritos 

acima, ou similares fornecidos segundo disponibilidade. 

 

Os prêmios para a Equipe/Academia/Studio com o maior número de inscritos 
serão: 

01 Troféu exclusivo para a Equipe/Academia/Studio. 

01 Passeio de Ônibus Balada com Drinks cortesia e DJ. 

01 Trailer exclusivo com os melhores momentos da equipe no evento. 
 

OBS: A regra para contagem da maior equipe será da seguinte forma:  

- Atletas da mesma cidade, ou de cidades vizinhas, que frequentam a mesma 
academia/studio. 

- Atletas que frequentam academias/studios com mais de uma unidade própria. 

- Atletas que frequentam as unidades de academias/studios franquiadas em cidades 
diferentes, mas que levam todos o mesmo nome da rede da academia/studio em seu 
contrato social, nome fantasia ou fachada. 

- Não será permitido unir academias/studios distintos, grupos ou equipes diversas para 
criar a maior equipe, senão será desclassificado, não receberá prêmio, nem o valor da 
inscrição ressarcida. 

 

Os prêmios para a Equipe/Academia/Studio com o maior número de pódio serão: 

01 Troféu exclusivo para o(a) treinador(a). 

01 Vale compras no valor de R$ 600,00 para o treinador. 

Em caso de ter mais de uma Equipe/Academia/Studio ganhadora, o prêmio será dividido 
entre as equipes ganhadoras.  



PUBLICIDADE E USO DO ESPAÇO 

É expressamente proibido a instalação de faixas, banners, infláveis, tendas ou 
quaisquer outros materiais (publicitário ou não) que ocupe espaço dentro ou fora do 
cercado da Praça Tamandaré durante os dias do evento Brasil Kangoo Run.  

A empresa organizadora do evento, por deter os alvarás e autorizações de todo uso da 
Praça Tamandaré (dentro e fora do perímetro cercado) tem o direito de cobrar uma taxa 
de publicidade por níveis de visibilidade e espaço à ser permitido, sendo: 

 R$ 350 (Banner até 1m²) 

 R$ 500 (Faixa até 3m²) 

 R$ 1.000 (Inflável até 2m) 

 R$ 1.500 (Tenda até 9m²)  

 

DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS  

Por questões de ética comercial, é proibido a divulgação e comercialização de 
produtos na Loja Física, Praça Tamandaré e seus arredores, durante os dias do 
evento Brasil Kangoo Run. 

 

ESTRUTURA 

Organização diferenciada para garantir conforto, comodidade e segurança durante o 
evento: 

 Aquecimento/alongamento com profissionais de educação física antes da largada; 
 Hidratação na chegada da corrida (Água, Suco, Frutas); 
 Kit atleta diferenciado (Bag esportiva, Camiseta Poliamida e brindes exclusivos); 
 Medalha de finisher. 

 
 

GUARDA VOLUME 

No local de largada e chegada estará disponível o local para os participantes deixarem 
e retirarem os pertences. As bagagens serão devidamente identificada com o número 
do peito do corredor, mas não terá segurança individual dos volumes. Não deixar 
pertences de valores, não nos responsabilizamos pelos mesmos. Para guardar 
relógios, smartphones e demais pertences de valor, orientamos deixar dentro da BAG 
do seu Kangoo Jumps e lacrar com seu cadeado particular.   

O guarda volumes funcionará até o término da premiação. Após esse horário, quem não 
retirou os pertences, poderão retirar apenas na loja física da Kangoo Jumps no dia 11/11 
à partir das 11hs. 

 

 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

01. Conforme regulamentação oficial, só poderão ser inscritos atletas com idade 
mínima de 14 anos completados até o dia da prova, na prova de 1,5 Km. Na prova de 
3 Km e 6 Km somente atletas com idade mínima de 16 anos. 
 
02. Conforme regulamento oficial, atletas com mais de 60 anos só terão desconto de 
50% nas inscrições feitas à partir de 21/10, onde terão 50% de desconto sobre o valor 
da inscrição do Lote Extra (De R$ 225,00 Por R$ 112,50). As mesmas ficarão sujeitos 
à disponibilidade de vaga por categoria, já que no site de inscrições não tem a opção 
de compra com desconto e os lotes até dia 20/10 são promocionais, não sendo válido 
desconto cumulativo sobre esses valores. A atleta também perde o direito de adquirir o 
elástico no valor promocional (De R$ 140,00 Por R$ 99,00) visto que é um combo 
promocional exclusivo para inscrições realizadas no site.  
 
Terão direito à premiação dos troféus, bem como aos sorteios de brindes, os atletas 
que estiverem presentes no local da cerimônia de premiação, os atletas que não 
estiverem presentes na hora da premiação perderão o direito ao recebimento do 
troféu. 
 
03. Para efeito de classificação, somente será considerada a apuração final dos 
resultados emitida através de processamento de dados oficiais do evento. 
 
04. O percurso será realizado na ciclo-faixa e meia-pista. 
 
05. Haverá até 02 postos de água no percurso. 
 
06. Todos os atletas deverão concluir o percurso da corrida no tempo máximo de 
1:00hs (uma hora), expirado tal prazo será desativado o esquema de segurança, 
infraestrutura e atendimento médico, sobretudo, isentando a organização de quaisquer 
riscos e acidentes. 
 
07. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta ou treinadores, 
como forçar ou impedir ultrapassagem; será passível de desclassificação. 
 
08. As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a 
direção da prova. Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão 
organizadora. Haverá controle de passagem de atletas no percurso e chegada. 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 1,5 Km, 3 Km ou 5 Km. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou 
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 
atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez 
e morte), isentando a BC JUMP COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, 
organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 



RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura 
venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 
da PROVA. 

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 a devida autorização por 
escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco 
a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser 
retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima 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, 
e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização 
destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio 
à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, 
e também 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 ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, 
sem geração de ônus para a Bc Jump Comércio e Serviços Esportivos Ltda, 
organizadores, mídia e patrocinadores. 

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 nesta PROVA. 

10. Estou ciente que não poderei participar em nome de outra pessoa, assumindo o 
risco de ser desclassificada e não receber prêmios. 


