
Green X Race  

Corrida de Obstáculos 

 

Regulamento Geral 

 

O regulamento geral da corrida de obstáculos Green X Race tem como objetivo 

municiar os participantes com informações úteis e necessárias para sua efetiva 

participação no evento, bem como informações acerca do funcionamento do mesmo.  

Para que o evento seja realizado de forma passível e com sucesso, é importante 

que os participantes estejam atentos para cumprir fielmente as instruções contidas 

neste documento. 

Segue nas próximas páginas os itens referentes ao regulamento geral da corrida 

de obstáculos Green X Race, podendo ser alterado eventualmente pela organização do 

evento, sendo oportunamente comunicada aos participantes e demais envolvidos. 

 

1. A COMPETIÇÃO 

 

A Corrida de obstáculos Green X Race, tem como proposta a interação do ser 

humano, de maneira sustentável, responsável e renovável com a natureza. Valorizando 

o que a mesma pode proporcionar em uma aventura única e singular, onde o espírito 

da superação é colocado à prova em equilíbrio constante entre o corpo e a mente. Os 

desafios são propostos de forma que o atleta se supere num exercício de competição, 

companheirismo e interação em um ambiente regado por testes que a natureza podes 

nos proporcionar. 

A terceira edição da corrida de obstáculos Green X Race, será realizada dia 22 de 

abril de 2018, com início às 6h30 da manhã com endereço na Rua Ribeirão Varginha, 

centro do município de Dona Emma, Santa Catarina, CEP: 89155-000, Brasil. A realização 

do evento é de responsabilidade da Academia Bem Estar. 

 

O evento obedecerá ao seguinte cronograma de realização: 

  

 6h30: Início das atividades com distribuição de kits para os competidores; 

 10h: Largada para corrida de obstáculos;  

 16h: Encerramento das atividades. 

 

Os atletas deverão estar no local da largada com o mínimo de 30 minutos de 

antecedência. 

A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser 

cancelada em caso de catástrofe para preservação da integridade física dos 



participantes. A prova terá duração máxima de 2 horas, podendo variar perante alguma 

condicionante especial. 

Ao longo do percurso da prova haverá pontos de hidratação com água, e na 

chegada os corredores terão à sua disposição água e frutas. Para qualquer tipo de 

emergência médica, haverá suporte com atendimento de ambulância, enfermeiro e 

auxiliar. 

Por motivo justificado e a qualquer tempo, a organização poderá adiar, mudar 

ou mesmo cancelar algum trecho ou modalidade da prova, visando principalmente a 

segurança dos participantes. 

 

 

2. CATEGORIAS 

 

A corrida de obstáculos Green X Race contará com as seguintes categorias: 

 Adulta individual masculina; 

 Adulta individual feminina; 

 Quarteto mista (Obrigado a conter no mínimo 1 integrante do sexo oposto). 

 

Poderão participar da prova somente atletas com idade a partir de 15 anos; 

As categorias Adulta individual masculina e Adulta individual feminina serão 

divididas levando em conta a faixa etária dos atletas, sendo elas: 

 15 a 29 anos;  

 30 a 39 anos  

 40 anos e acima. 

 

O percurso da prova terá aproximadamente 6km, contendo 27 obstáculos. No 

caso da não realização dos obstáculos serão aplicadas penalidades alternativas 

compatíveis ao grau de dificuldade de cada obstáculo. Caso o participante não cumpra 

a punição, o mesmo será informado pelo STAFF sobre sua desclassificação. 

 

 

3. INSCRIÇÃO 

 

 

As inscrições somente serão realizadas via internet pela empresa Foco Radical 

através do site www.focoradical.com.br. A mesma será responsável pelos cadastros, 

emissão de boletos e confirmação das inscrições. 

As inscrições serão somente pagas através de boletos bancários acrescidos de 

6% referente a taxa cobrada pela empresa responsável pelas inscrições. 

 

3.1 VALOR DAS INSCRIÇÕES 

Categoria Adulta individual masculina e Adulta individual feminina: 

http://www.focoradical.com.br/


 1º lote: Até 31/03/2018 = R$ 100,00 + taxa; 

 2º lote: Até 14/04/2018 = R$ 120,00 + taxa. 

Categoria Quarteto mista: 

 1º lote: Até 31/03/2018 = R$ 380,00 + taxa; 

 2º lote: Até 14/04/2018 = R$ 460,00 + taxa. 

 

Para confirmação da inscrição é imprescindível a entrega do Termo de 

Responsabilidade assinada pelo atleta ou responsável quando menor de 18 anos. 

A inscrição para a prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito 

ser substituído por outro, em qualquer situação. A inscrição deverá ser realizada com o 

nome do competidor que realizará a prova. 

 Ao se inscrever o atleta assume e concorda com os termos deste Regulamento. 

No valor da taxa de inscrição está incluso o kit do atleta contendo número de 

identificação, chip e kit de participação. 

Caso ocorra o cancelamento da prova por motivo de força maior e não seja 

remarcado uma nova data, a organização restituirá aos inscritos os valores referentes 

a inscrição. 

Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que se encontra em perfeito 

estado de saúde física e mental, assumindo a responsabilidade por qualquer problema 

de saúde que decorra de sua participação na prova. Se inscrevendo para participar 

deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem para fins 

publicitários do evento. 

Para participar da prova o atleta deverá obrigatoriamente retirar o kit conforme 

definido no regulamento. O número de identificação para a prova será fornecido e 

deverá ser usado de forma visível durante toda a prova. O mesmo não poderá ser 

rasurado ou alterado intencionalmente sendo tais atos possíveis de desclassificação 

conforme sua gravidade. 

 

 

 

4. KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

Para retirada do kit do atleta, é necessário apresentar o Termo de 

Responsabilidade devidamente preenchido e assinado. A mesma acontecerá no dia da 

realização do evento, portanto, dia 22/04/2018, nas dependências da Academia Bem 

Estar, também localizada na Rua Ribeirão Varginha, centro do município de Dona Emma, 

das 6h30mim ás 9h. 



Caso o atleta não possa fazer a retirada do kit pessoalmente, este poderá ser 

feito por outro(a) mediante apresentação de documentos originais e autorização 

assinada pelo atleta inscrito. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

Serão premiados com troféu os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria. 

Não haverá premiação em dinheiro. A ordem de classificação será controlada pela 

equipe de cronometragem contratada pela organização de evento. Todos os atletas 

inscritos nas categorias que cruzarem a linha de chegada, com o cumprimento deste 

regulamento, receberão medalhas de participação. 

 

 

6. REGRAS E PENALIDADES 

 

Será proibido o acompanhamento de treinadores ou amigos que façam uso de 

bicicletas, motos, ou outros meios de locomoção no percurso da prova, sendo o atleta 

passível de desclassificação, bem como qualquer atitude antidesportiva cometida pelo 

mesmo. 

O atleta deverá se manter dentro dos limites balizados do percurso sob pena de 

ser desclassificado. Todo atleta que não atender às solicitações dos STAFFs durante a 

prova ou diante dos obstáculos será desclassificado. 

Cada atleta será responsável pela guarda e uso do seu chip de cronometragem e 

o mesmo deverá ser devolvido ao fim do evento sob pena de multa estipulada de R$ 

50,00, e o mesmo não será inserido nos relatórios de colocação de prova e premiação. 

As dúvidas, críticas e sugestões serão avaliadas cada qual no seu devido peso 

para obtenção séria e justa dos melhores resultados a todos os envolvidos desde ao 

nível de participação até ao da comissão organizadora. 

A comissão organizadora poderá, a seu critério alterar este regulamento total ou 

parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida sem consulta prévia 

e sob justificativa concreta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Declaro para os devidos fins, que participarei da prova GREEN X RACE no 

município de Dona Emma dia 22/04/2018, por minha livre e espontânea vontade, 

isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores e as empresas envolvidas 

no evento, em meu nome 

_______________________________________________________ e de meus 

herdeiros, declaro gozar de boa saúde e estar liberado por meu médico para participar 

e ter treinado apropriadamente para a prova. Declaro ainda isentar os organizadores e 

as empresas envolvidas no evento, de quaisquer responsabilidades sobre qualquer 

acidente que possa ocorrer durante a prova e que venha causar qualquer tipo de lesão 

ou morte. Declaro estar ciente de todos os riscos relacionados a uma corrida com 

obstáculos num terreno acidentado que exige travessias de lagos, corrida em trilhas de 

mata fechada, com o contato direto com toda fauna e flora do local. Estou ciente que o 

valor pago pela inscrição não será devolvido em caso de não participação no evento. 

Que não são aceitas substituição de participante de uma inscrição. Responsabilizo-me 

em comunicar a organização do evento com o prazo de no mínimo cinco dias úteis antes 

do evento sobre minha desistência ou de outro atleta da equipe. Autorizo por meio 

deste a exposição da minha imagem dentro do evento para fins de divulgação de mídia 

sendo ela impressa ou virtual. Comprometo-me de forma alguma a descaracterizar ou 

causar danos sejam temporários ou permanentes a fauna e flora do local ou adjacência 

sobre pena de desclassificação sumária e até mesmo responder sobre critério de crime 

ambiental previsto em lei vigente, conforme dano causado. 

 

 

Nome completo: ________________________________________________________ 

RG:___________________________________CPF:_____________________________ 

TELEFONE: (__) ________________ 

CONTATO PARA EMERGÊNCIA: Nome:_________________ telefone:(__)____________ 

 

Assinatura: __________________________ 

 

 


