
Desafio de inclusão social – Circuitos de corridas do sofá. 

Regulamento 

 Circuito da corrida do sofá será realizado no dia 03/06/2018(Etapa Penha – Balneário Piçarras 
SC). 

Início na Praia Alegre Penha - Balneário Piçarras. 

Organização fica por conta do apoiador Máster do evento Nossa Forma Litoral. 

Durante todo o trajeto em ambas categorias dupla e equipe todos os participantes sentados 
deverão se manter assim até os pontos de troca. (O que está sentado poderá trocar e empurrar e 
vice e versa ou manter o mesmo estado) 

Sofás não podem ser motorizados de nenhuma forma. 

Somente podem conter rodas no tamanho de no Máximo 15 cm e de preferência com giro de 
180 graus.    

Idade mínima para inscrição 16 anos com autorização do responsável. 

Categorias: 

 Dupla – Um participante sentado e outra pessoa empurram o sofá personalizado. 
 Equipe – São 4 participantes, duas sentadas e duas e empurram o sofá personalizado. 

Largada: 

 Dependendo do número de inscritos a largada será de acordo com o sorteio feito anteriormente. 
Os fiscais acompanharão os competidores durante o percurso. 

 8:00 – início das categorias. 
 Importante chegar com 30 minutos antes do inicio da largada para que todos os itens de 

segurança sejam conferidos. 

A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada em caso de 
catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes. 

Teremos o apoio de ambulâncias para emergências medicas. 

Classificação: 

 A classificação final será de acordo com o menor tempo alcançado no trajeto da corrida 
conforme registro do chip. 

 Em ambas categorias dupla e equipe os atletas deverão fazer todo o percurso juntos. 
 



Premiações: 

 Premiação para Dupla. 
 

o 1º lugar – Troféu + 750 reais em dinheiro + Brindes 
o 2º lugar – Troféu + 500 reais em dinheiro + Brindes    
o 3º lugar – Troféu + 300 reais em dinheiro + Brindes 

 
 Premiação para Equipe 4 Participantes. 

 
o 1º lugar – Troféu + 1500 reais em dinheiro + Brindes 
o 2º lugar – Troféu + 1000 reais em dinheiro + Brindes 
o 3º lugar – Troféu + 600 reais em dinheiro + Brindes 

 
 Premiação “Sofá personalizado mais criativo”. 

 
o 1º Lugar – Troféu + Sofá no valor de 1000 reais (Carlito moveis) +Brindes 
o 2º Lugar – Troféu + Vale em compras de 700 reais Nossa Forma Litoral + Brindes 
o 3º Lugar – Troféu + uma estadia na pousada Mirante Penha no valor de 500 reais + 

Brindes 
 
*Retirada para o segundo lugar em uma das lojas nossa forma litoral. 
*Prêmio podem ser retirados somente nos lugares determinação pela organização do 
evento. 

 
Kits Participantes: 
 

 Camiseta, Número do sofá, Chip de Cronometragem, medalhas de participação e Brindes dos 
apoiadores. 

 
Inscrição: 
 

 As inscrições serão feitas no site: www.ticketagora.com.br e  www.focoradical.com.br até o dia 
26/05/2018. 

 No dia do evento no momento da retirada do kit o atleta deverá entregar o Termo de 
Responsabilidade assinado. 

 Dupla – R$187,00. 
 Equipe – R$374,00. 
 Observação: Os Participantes poderão se escrever nas duas categorias. 
 Não serão feitas inscrições na hora da prova. 

 
PÓS PROVA 



 Água para Hidratação e degustação de Frutas e Suplementação. 
 Dinâmicas e sorteios de brindes 

 
Premiação  
 

 Medalha de participação para todos inscritos. 
 Troféu para os 03 primeiros em cada categoria. 

 
Haverá premiação em dinheiro. 
 
Poderão participar competidores com idade mínima de 16 anos. No caso de menores de 18 anos (16 – 
18), deverão apresentar autorização dos responsáveis liberando sua participação. 
 
A inscrição na prova é intransferível, não podendo o atleta participante ser substituído por outro, em 
qualquer situação.  
 
Inscrições devidamente pagas não serão devolvidas em caso de desistência. 
 
Ao se inscrever para o Desafio da inclusão social – Circuitos de corrida do sofá, o participante assume 
que concorda com este regulamento. 
 
Ao se inscrever para o Desafio da inclusão social – Circuitos de corrida do sofá, o participante se 
encontra em perfeito estado de saúde ou apto para realizar a prova, tendo ciência de todas as suas 
limitações e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de sua 
participação na prova. Os participantes deveram comparecer com o sofá adaptado com todos os itens de 
segurança que melhor lhe convém, tendo em vista que os mesmos itens são de total responsabilidades 
dos participantes quando aos custos do mesmo.  
 
Todo o participante deverá preencher Termo de Responsabilidade  
 
Ao se inscrever para o Desafio da inclusão social – Circuitos de corrida do sofá, os participantes cedem 
todos os direitos de utilização de sua imagem. 
 
Os participantes que não atenderem as solicitações dos fiscais durante a prova poderão ser 
desclassificados. 
 
Não é permitido o acompanhamento por treinadores ou amigos dentro da pista de provas. 
 
Toda atitude antiesportiva cometido pelo participante será passível de desclassificação. 
 
Casos omissos este regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Evento.  


