REGULAMENTO :
Art. 1º - A Corrida Love Run – Vale do amor – Trail Run 6km, será realizada
no dia 10 de Junho de 2018 , com largada no POSTO BRASÃO as 9h00 e
percurso aproximado de 6 km em estrada de chão e percurso com aclive.
– ( posto Brasão - Endereço BR 040, Km 70,5 N° 70.500 sentido RIO de
JANEIRO – Fazenda Inglesa, Petrópolis - RJ, 25725-635, Brasil (24) 22316593. Itaipava Rio de Janeiro ). Chegada no VALE DO AMOR (Estr. do
Mata Cavalo, s/n - Fazenda Inglesa, Petrópolis – RJ ) .
Art. 2 º - É indicado que o atleta chegue pelo menos com 30m de
antecedência ao local de largada do Evento. O percurso será balizado com
FITAS ZEBRADAS e indicação de Staffs nos pontos que a organização julgar
necessário.

Inscrições :
Art. 3 º Poderão participar da CORRIDA atletas de ambos os sexos,
regularmente inscritos de acordo com o regulamento da prova.
As categorias previstas para a CORRIDA são MASCULINO e FEMININO.
A idade mínima permitida para a corrida é de 18 (dezoito) anos.
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e
classificação por faixas etárias é a que o atleta terá no dia 31 de Dezembro do
ano de realização da CORRIDA.
No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação na CORRIDA.

As inscrições para serão realizadas pela internet
Radical

através do site Foco

I Lote ( 100 vagas)
6K - 78,00
II Lote ( 150 vagas)
6K - 88,00
NOTA: A mudança de lote poderá ocorrer sem aviso prévio e dependerá
apenas das vagas disponibilizadas
As inscrições serão encerradas no dia 31 de MAIO de 2018 ou em data
anterior a esta, caso seja atingido o limite de 250 (duzentos e cinqüenta)
participantes.
Os numerais dos atletas são por ordem alfabética.
A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número e valor das inscrições, em função
de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso
prévio.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da CORRIDA, e responderá legalmente.
Em caso de desistência o reembolso será efetuado de acordo com o código de
defesa do consumidor. O estorno do valor poderá ser solicitado pelo e-mail:
corridaloverun@gmail.com desde que esse seja requisitado em até 7(sete) dias
da data do pagamento.

Art. 4º – KIT :
ENTREGA DE KITS E CHIP DE CRONOMETRAGEM

FOTO ILUSTRATIVA

Local e data : A definir , em breve será divulgado nos nossos meios de
comunicação
O KIT SERÁ COMPOSTO POR UMA CAMISA TECNOLÓGICA ALUSIVA AO
EVENTO 100% POLIAMIDA IDEAL PRARA A PRÁTICA ESPORTIVA ,
SACOLA RECICLAVEL, NUMERO DE PEITO , MEDALHA DE FINISHER (
PÓS EVENTO ) , FRUTAS ( PÓS EVENTO ) E UMA VALE AÇAI FORNECIDO
PELO NOSSO PATROCINADOR AÇAI DA SERRA ( PÓS EVENTO ) E
POSSÍVEIS BRINDES DOS PATROCINADORES
§ Parágrafo 1: TAMANHOS DAS CAMISAS SUJEITO A DISPONIBILIDADE
§ Parágrafo 2: Para retirada do kit, o atleta deverá levar o Termo de
Responsabilidade assinado.

Art. 5 º - HIDRATAÇÃO: Haverá um POSTO DE HIDRATAÇÃO no
km 3 aproximadamente.
Art.6º- A VOLTA PARA O LOCAL DE LARGADA É DE
RESPONSABILIDADE DO ATLETA.
Art. 7º - Não haverá banheiros químico no local de LARGADA , mas os
sanitários do Posto Brasão estarão disponíveis para utilização.
Art 8 º - PREMIAÇÃO :
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem
descumprimento deste regulamento receberão medalha “finisher”.

1. Os 3 primeiros colocados na categoria masculina e as 3 primeiras
colocadas na categoria feminina, da seguinte forma:

Geral Masculino/Feminino
1º. Colocado – Troféu
2º. Colocado – Troféu
3º. Colocado – Troféu

Os atletas que forem premiados na Categoria Geral, serão excluídos da
premiação por faixa etária.

1. Serão premiados com Troféu, apenas os três primeiros colocados de cada
faixa etária.
Categoria MASCULINO
M18a29 – Homens de 18 a 29 anos
M30a39 – Homens de 30 a 39 anos
M40a49 – Homens de 40 a 49 anos
M50a59 – Homens de 50 a 59 anos
Macim60 – Homens Acima de 60 anos
Categoria FEMININO
F18a29 – Mulheres de 18 a 29 anos
F30a39 – Mulheres de 30 a 39 anos
F40a49
Mulheres de 40 a 49 anos
F50a59 – Mulheres de 50 a 59 anos
Facim60 – Mulheres acima de 60 anos
OBS: o pódio GERAL é formado pelos 3 primeiros atletas que cruzarem a
linha de chegada, obedecendo todo o regulamento, tanto masculino quanto
feminino, independente do tempo de prova líquido.

HAVERÁ PREMIAÇÃO PARA AS 3 EQUIPES COM MAIOR NUMÉRO DE
PARTICIPANTES INSCRITOS NO EVENTO.
Art. 9 º - É OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DE PEITO. Atletas
sem o numeral serão impedidos de entrar no VALE DO AMOR sem pagar a
taxa de entrada.
Art. 10 º- Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o

total

REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação, seguro e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
10.2 - O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e
está ciente de que devem consultar antecipadamente médico e professor de
Educação Física.
10.3- Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens
de sua participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do
evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios
eletrônicos.
Artigo 12°. O idoso terá descontos de até 50% sobre o valor da inscrição
individual. É classificado como idoso os atletas com 60 anos completos no dia
da inscrição. SOMENTE O IDOSO PODERÁ FAZER A RETIRADA DO KIT
COM A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO (RG
OU CNH)
Art. 13 º - Haverá uma unidade móvel de pronto atendimento disponível para os
atletas para possíveis emergências oriundas do evento.

