Outlet Trail Run 2018
Realização Porto Belo Outlet Premium
Organização Sprint Final
REGULAMENTO
Este regulamento define as regras do OutletTrailRun 2018, portanto é fundamental o participante ter
conhecimento do seu conteúdo.CORRIDA DE 5Km e 10km, Corridinhas Infantis e Juvenis e Caminhada

1. A Prova:

08 de julho de 2018 – Porto Belo/SC
Local Largada e Chegada – Porto Belo Outlet Premium–BR 101/SC KM 159
Horário: 8h30min

Infantil 9h30min.
1 até 3 anos: 25 metros
4 até 5 anos: 50 metros
6 até 7 anos: 100 metros
8 até 9 anos: 200 metros
10 até 12 anos: 400 metros
A entrega dos kits será no Porto Belo Outlet Premiumna sexta e sábado, horário a definir e para os
participantes de fora da região no domingo a partir das 7h, no local da prova, mediante comprovante de
inscrição ou documento de identidade com foto .
Os inscritos receberão um Kit contendo uma camiseta alusiva ao evento e se houver,brindes dos
patrocinadores. As inscrições realizadas até o dia 08de junho, garantem a camiseta com o tamanho pedido
pelo participante, os que realizarem posteriormente a estas datas, receberão um tamanho aleatório, podendo
ser o tamanho do corredor ou não.
É responsabilidade do participante, seguir o trajeto correto no qual ele se inscreveu, o trajeto estará
disponível nowebsite, qualquer alteração no trajeto, será divulgada antes da largada.
O tempo máximo para percorrer o circuito, que será informado no dia do evento antes da largada. Após
esse tempo serão encerrados os trabalhos de cronometragem e terá início a apuração dos resultados.

2. Premiação OutletTrailRun 2018

Os resultados provisórios serão disponibilizados na concentração após a chegada dos participantes na arena
do evento, no caso de qualquer dúvida o participante deve dirigir-se a direção da prova para verificar o
ocorrido.
Os resultados definitivos serão divulgados no final do evento com a chamada dos premiados ao pódium.
Troféu para a Maior Equipe
Troféus personalizados do 1º ao 5º lugar para as categorias geral, feminina e masculina nos 5km e 10km.
Troféus de Colocação do 1º ao 3º lugar nas três nas categorias por idade.


16 até 19 anos



45 até 49 anos



20 até 24 anos



50 até 54 anos



25 até 29 anos



55 até 59 anos



30 até 34 anos



60 até 64 anos



35 até 39 anos



65 até 69 anos



40 até 44 anos



70 anos em diante

A entrega de brindes será distribuída aos ganhadores de acordo com a disponibilidade dos patrocinadores.
Todos os participantes que concluírem o percurso ganharão MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO.

5. Penalização com desclassificação
Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição.
Completar a ficha de inscrição com informações falsas.
Inscrever-se na categoria não correspondente.
Cortar caminho ou não passar por caminho demarcado.
Pegar carona durante a prova.
Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos resultados.
Desrespeitar qualquer membro da organização.
Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova.

6. Apoio
No decorrer do percurso haverá staff cuja função é orientar os participantes quanto ao percurso, oferecer
apoio quando necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos participantes.
Haverá ponto(s) de abastecimento de água no percurso.
Haverá também ambulância durante a prova para os participantes, caso necessitem.

7. Responsabilidades

O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade por livre e espontânea vontade e que leu e
está de acordo com o seu regulamento. Está ciente de que este evento busca entretenimento e não índices
para provas oficiais. Atesta que está clinicamente em condições e devidamente treinado. Concorda em
observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos
os riscos em correr o OutletTrailRun 2018

Tendo em lista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados,aceita a inscrição e isenta
os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores,seus representantes ou sucessores de todas as
reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da participação do OutletTrailRun
2018. Concede permissão à organização, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc., para divulgação que
mostre a participação.

8. Atenção
A prova pode ser adiada em caso de mau tempo (chuva forte, vendaval, outros), ou caso chova em excesso
na semana da prova, estragando o circuito e prejudicando a integridade física dos participantes.
É de responsabilidade do participante, ver as informações no site www.sprintfinal.com.br no dia anterior a
prova. Caso haja a mudança o participante poderá usar sua inscrição para a nova data.
A nova data será disponibilizada em até 30 dias no site www.sprintfinal.com.br.

TERMO DE COMPROMISSO
Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:

1. Estou ciente de que se trata de um evento de corrida e de ciclismo, esporte de risco e de grade esforço
físico;

2. Sou responsável pelo meu estado físico, mental, equipamento pessoal e por equipe, utilizados durante esta
prova e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades
físicas;

3. Li, conheço e aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do evento, declinando,
expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não
posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas;

4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou
cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova em qualquer
órgão civil ou militar e/ou Tribunal;

5. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por
fotos, vídeos e entrevistas em qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por
consequência d minha participação neste EVENTO;

6. 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 neste EVENTO;

7. Declaro ter ciência que menores de 18 anos só participarão da prova com autorização expressa de seu
responsável legal que responderá pelos atos, sejam eles intencionais ou por desconhecimento e ainda
solidário às atitudes isoladas dos demais integrantes e às decisões tomadas em regime de maioria pela
equipe, assumindo total responsabilidade caso infrinjam legislações de âmbito municipal, estadual ou federal;

8. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os organizadores,
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais,
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação neste EVENTO.

