IIIª IMPERIUM/RM ADVENTURE RACE - PROVA COM OBSTÁCULOS MILITARES – LONTRAS

1. IIIª IMPERIUM/RM ADVENTURE RACE – LONTRAS-SC, será realizada no dia 04/03/2018 local:
RM ADVENTURE PARK, localidade de Dona Paula Lontras-sc.
2. A primeira largada (Elite - 5km com 20 obstáculos) acontecerá às 9:30h e a segunda largada
(Participação – 5km com 20 obstáculos) acontecerá entre 05 e 10 min depois.
* O número de largadas ficará a critério da organização, dependendo do número de inscritos.
* A formação das baterias de largada Elite e Participação está condicionada a ordem de chegada ao portal
de largada. A cronometragem será através de chip, não havendo prejuízo de tempo independente do seu
lugar na largada, sendo que o tempo só conta a partir do momento que o atleta passa pelo tapete
eletrônico.
3. A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada em caso de
catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes.
4. A corrida terá duração máxima de 2:30 horas.
5. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água, na chegada os corredores terão à
sua disposição água e frutas.
6. Para qualquer tipo de emergência médica, haverá serviço de atendimento com ambulância, enfermeiro
e auxiliar.
Categorias
7. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos com idade mínima de 16 anos, não existe idade
máxima;
8. Distribuição das categorias:
CATEGORIA ELITE
INDIVIDUAL MASCULINO
Faixa etária: de 16 á 29 anos
de 30 à 39 anos
de 40 à 49 anos
de 50 e acima

INDIVIDUAL FEMININO
Faixa etária: de 16 á 29 anos
de 30 à 39 anos
de 40 à 49 anos
de 50 e acima

QUARTETO MISTO (mínimo 1 integrante do sexo oposto)

CATEGORIA PARTICIPAÇÃO
INDIVIDUAL MASCULINO
Faixa etária: de 16 á 29 anos
de 30 à 39 anos
de 40 à 49 anos
de 50 e acima

INDIVIDUAL FEMININO
Faixa etária: de 16 á 29 anos
de 30 à 39 anos
de 40 à 49 anos
de 50 e acima
QUARTETO MISTO (mínimo 1 integrante do sexo oposto )

* Participação - Atletas que visam completar a prova superando seus limites, e desenvolvendo o trabalho
de equipe.
9 - INSCRIÇÔES E VALORES (limitadas à 350 vagas)
Categoria Elite e Participação
5km com 20 obstáculos
Primeiro lote:(PROMOCIONAL) individual R$ 70,00 + taxa de comodidade - quarteto (equipe mista) R$
260,00 + taxa de comodidade.ATÉ 20/01/2018
Segundo lote: individual R$ 80,00 + taxa de comodidade- quarteto (equipe mista) R$ 300,00 + taxa de
comodidade. ATÉ 20/02/2018
Terceiro lote: individual R$ 100,00 + taxa de comodidade- quarteto (equipe mista) R$ 380,00 + taxa de
comodidade. ATÉ 28/02/2018
10 - Atletas acima de 60 anos 50% de desconto.
11. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser substituído por outro,
em qualquer situação;
12. As inscrições poderão ser realizadas através do site: www.focoradical.com.br até às 24h do dia 28 de
fevereiro de 2018.
Parágrafo único: NÃO SERÃO FEITAS INSCRIÇÕES NO DIA E LOCAL DA PROVA; NÃO SERÁ
DEVOLVIDO VALOR ALGUM APÓS PAGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
13. Ao se inscrever para esta prova, o atleta assume que concorda com todos os termos deste
regulamento;
14. Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que se encontra em perfeito estado de saúde e assume
a responsabilidade por qualquer problema de saúde, acidente ou óbito que decorra de sua participação na
prova, isentando os organizadores e patrocinadores de qualquer ônus perante a justiça;
15. Ao se inscrever para esta prova, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem para
divulgação em mídias sociais, mídia escrita, falada e televisionada.

PREMIAÇÃO
16. ELITE – Os 3 (três) primeiros colocados no geral, categorias masculino, feminino e quartetoreceberão
troféus.Nas categorias por faixa etária serão premiados também os 3(três) primeiros com troféus.
*Categorias - quarteto misto (um troféu por equipe + medalha)
PARTICIPAÇÃO – Os 3 (três) primeiros colocados no geral, categorias masculino, feminino e quarteto
receberão troféus.Nas categorias por faixa etária serão premiados também os 3 (três) primeiros com
troféus.
*Categorias - quarteto misto (um troféu por equipe + medalha)
Obs: Os 3 (três)primeirosatletas premiados no geral não participam da premiação por idade;
* O grupo com maior número de participantes receberá um troféu exclusivo.
17. Os quatro integrantes do quarteto deverão cruzar a linha de chegada juntos, para que possam ter
direito a premiação na classificação geral.
18. Não haverá premiação em dinheiro
19. A ordem de classificação e tempos serão controlados eletronicamente por chip.
20. Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada, sem o descumprimento deste regulamento,
receberão medalhas de participação.
Disposições Finais
21.Para participar da prova o atleta deverá, obrigatoriamente, retirar seu kit comcamiseta, chip e número
de peito, à partir de 07:30hrs até às 09:00hrs no dia e local do evento.
23.Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30 minutos de antecedência do início da
sua largada.
24. O número de peito fornecido deverá ser usado na parte frontal da camiseta durante toda a prova. O
mesmo não poderá ser rasurado ou alterado, sendo tais atos passíveis de desclassificação.
25. O acompanhamento do atleta por treinadores ou amigos que façam uso de bicicletas, motos ou outros
meios de locomoção não serão permitidos (passíveis de desclassificação).
26. Toda atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.
27. O atleta deverá se manter dentro dos limites balizados do percurso sob pena de ser desclassificado.
28. É expressamente proibida a ultrapassagem de qualquer atleta no “funil” de chegada, sendo passível de
desclassificação imediata.
29. Todo atleta que não atender as solicitações dos fiscais durante a prova ou diante dos obstáculos será
desclassificado.
30. Todos os obstáculos serão transponíveis, neste caso não haverá nenhuma penalidade ou punição no
obstáculo.
31. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério, alterar este regulamento, total ou parcialmente,
informando as mudanças pelo site oficial da corrida.
32. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora.

