
Brasil KangooRun2017– BalnearioCamboriú 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Data:18de novembro de 2017(Sábado) 
Largada:17h (Comparecer no local 1h antes para ajustes finais, aquecimento e orientações). 
Percursos:2,5km e 5 km 
Local da Corrida:Praça Almirante Tamandaré, Av. Atlântica, Baln. Camboriú, SC. 
Dúvidas:www.facebook.com/kangoojumpsbc 

 

INSCRIÇÕES: 

1º Lote: R$ 100,00 até 31/08. 
2º Lote: R$ 150,00 do dia 01/09até 30/09. 
3º Lote: R$ 175,00 do dia 01/10até 20/10. 
Lote extra: R$ 200,00 à partir de 21/10 (Segundo disponibilidade). 
 
Inscrições apenas online no site: www.focoradical.com.br 
 
- Ao fazer a inscrição, preencha atenciosamente os campos exigidos para que todos 
osdados sejam enviados corretamente e possamos agrupar as equipes. 
 

CATEGORIAS 

2,5 km- Feminina Geral 
5km- Feminina Geral 
5 km - Feminina Profissional (Professores, estudantes de Ed. Física e atletas de Elite) 
5 km - Masculina Geral 
 

PARTICIPAÇÃO 

*Obrigatório o uso do equipamento KangooJumps. 

POR SEGURANÇA, NÃO SERÁ PERMITIDO PARTICIPAR DA CORRIDA quem 
estiver usando equipamentos falsificados que não seja da marca KangooJumps. 
 
NÃO SERÁ PERMITIDO PARTICIPAR DA CORRIDA com o nome de outro 
participante, a inscrição é intransferível. Em caso de não cumprimento dessa norma, o 
participante está sujeito à desclassificação e não receberá qualquer premiação.  
 

Menores de 18 anos participam apenas com a presença e/ou autorização dos 
pais/responsáveis. 

 

RETIRADA DOS KITS 



Sexta: 17/11/2016, das 14hs às 19hs na loja da KangooJumps. 
Sábado:18/11/2016das 10hs às 13hs na loja da KangooJumps. 
Av. Atlântica, 3480, Esquina com Rua 3.300 

O kit-atleta distribuído antes da prova inclui uma camiseta ou baby look, chip 
eletrônico, número de peito e brindes. As opções de tamanho de camiseta ou baby 
look serão previamente escolhidas no ato da inscrição nos tamanhos (P, M, G e GG). 
Caso necessite trocar a numeração na retirada do kit, será segundo disponibilidade. 

 

PRÉ-REQUISITO OBRIGATÓRIO NA RETIRADA DOS KITS 

É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO KANGOO JUMPS NA 
RETIRADA DO KIT PARA VISTORIA. 

A retirada de kit só poderá ser realizada por terceiros, mediante apresentação de 
autorização assinada, cópia do documento com foto, comprovante de pagamento e o 
KangooJumps do participante. 

POR SEGURANÇA, EVITANDO QUEBRAS E QUEDAS NO PERCURSO, SÓ SERÁ 
PERMITIDO PARTICIPAR DA CORRIDA quem estiver com oKangooJumps acima dos 
14cm de altura entre arcos, sendo elásticos e a sola em perfeito estado de uso.Caso 
as peças não apresentem as especificações exigidas, deverão ser trocados na hora. 
Esse procedimento é condicional para participar da corrida. Diferente das outras 
edições, todos os elásticos serão inspecionados e lacrados com identificação de 
inspeção. 

A TROCA DO ELÁSTICO deve ser feita de 15 à 30 dias que antecede a corrida para 
amaciá-lo. Indicamos esse procedimentopois alguns kangoozeiros que trocaram o 
elástico no dia da corrida estiveram mais propensos à quebra, pelo fato do arco já 
estar fragilizado e na corrida forçar além de um uso cotidiano. 

Dúvidas: www.facebook.com/kangoojumpsbc 

 

PERCURSO 

Largada e Chegada: Praça Almirante Tamandaré 

2,5km(1,25km ida + 1,25kmretorno) Largada na Praça Tamandaré, percurso na Av. 
Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo à esquina da Rua 1901. 

5km(1,25km ida + 1,25kmretorno + 1,25km ida + 1,25km retorno)Largada na Praça 
Tamandaré, percurso na Av. Atlântica sentido Barra Norte até o retorno próximo à 
esquina da Rua 1901. 

Durante o percurso,ficar atento à placa de retorno (2,5km e 5km) para retornar no 
local certo e não ser prejudicado ou desclassificado por retornar antes ou depois da 
placa de retorno. 

*OBS:O percurso poderá ser alterado a qualquer momento, sem aviso prévio, para 
seguir as regras dos agentes de trânsito. 



 

PREMIAÇÃO 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal receberão medalhas 
de finisher/conclusão de prova. 

O importante da corrida é participar, seja correndo para ganhar pódio ou caminhando 
para concluir o percurso. 

Haverá premiação em troféu para: 

Os 5 primeiros colocados na categoria GERAL FEMININA do percurso2,5km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria GERAL FEMININAdo percurso5km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria PROFISSIONAL FEMININA do percurso 5km; 

Os 5 primeiros colocados na categoria GERAL MASCULINAdo percurso 5km; 

 

CORREDORES DE ELITE 

*A finalidade da Brasil KangooRun é integrar os kangoozeiros na única corrida oficial 
da KangooJumps no país, proporcionando troca de experiências, novas amizades, 
motivação e superação em um fim de semana inesquecível.  

Em função de experiências anteriores, não será permitido que corredores de elite 
convidados e/ou contratados participem de nenhuma categoria com o intuito de 
obter benefício financeirocom a premiação, tornando assim uma corrida justa aos 
verdadeiros amantes de KangooJumps. 

Será avaliado se o corredor(a) é usuário de KangooJumps assíduo e/ou frequenta um 
studio de KangooJumps. 

Em caso de não cumprimento dessa regra, o corredor de elite (atleta profissional) será 
desclassificado, não receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida e como 
punição, ele e toda sua equipe representada não poderão participar das próximas 
edições da BKR. 

 

MASCULINO 

Amadores, professores e demais atletas do sexo masculino, deverão se inscrever na 
única categoria disponível: GERAL MASCULINO DE 5km. 

 

PROFESSORAS, ESTUDANTES DE ED. FÍSICAE ATLETAS DE ELITE 



Professoras, estudantes de Ed. Física e Atletas de Elitenão poderão participar de 
nenhuma categoria geral feminina, apenas dacategoria profissional Feminina de 5k. 
Em caso de não cumprimento dessa regra, o corredor será desclassificado e não 
receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida. 

Em caso de não cumprimento da regra acima, a professora será desclassificada, não 
receberá prêmio nem o valor da inscrição ressarcida e como punição ela e toda sua 
equipe representada não poderão participar das próximas edições da BKR. 

Os prêmios em produtos para as CATEGORIAS GERAIS FEMININAS serão: 

1º Lugar: 01 Kangoo Jumps XR3 Black/Orange. 

2º Lugar: 01 Vale compras de R$ 500,00 em produtos KangooJumps. 

3º Lugar: 01 Vale compras de R$ 200,00 em produtos KangooJumps. 

4º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos KangooJumps. 

5º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos KangooJumps. 

 

Os prêmios em produtos para a CATEGORIA PROFISSIONAL FEMININA serão: 

1º Lugar:01 Vale compras de R$ 500,00 em produtos KangooJumps. 

2º Lugar:01 Vale compras de R$ 300,00 em produtos KangooJumps. 

3º Lugar:01 Vale compras de R$ 200,00 em produtos KangooJumps. 

4º Lugar:01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos KangooJumps. 

5º Lugar:01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos KangooJumps. 

 

Os prêmios em produtos para a CATEGORIA MASCULINA serão: 

1º Lugar:01 Vale compras de R$ 300,00 em produtos KangooJumps. 

2º Lugar: 01 Vale compras de R$ 200,00 em produtos KangooJumps. 

3º Lugar: 01 Vale compras de R$ 100,00 em produtos KangooJumps. 

4º Lugar: 01 Vale compras de R$ 50,00 em produtos KangooJumps. 

5º Lugar: 01 Vale compras de R$ 50,00 em produtos KangooJumps. 

OBS:A premiação refere-se aos produtos da loja KangooJumpsdescritos acima, ou 
similares fornecidos segundo disponibilidade. 



Os prêmios para a Equipe/Academia/Studiocom o maior número de inscritos 
serão: 

01 Troféu exclusivo para a Equipe/Academia/Studio. 

01 Surpresa à ser anunciada. 

OBS:A regra paracontagem da maior equipe será apenas para quem é da mesma 
cidade, ou de cidades vizinhas desde que frequentam a academia/studio. Não será 
permitido unir dois grupos ou duas cidades para criar a maior equipe, senão será 
desclassificado, não receberá prêmio, nem o valor da inscrição ressarcida e como 
punição não poderá participará das próximas edições da BKR. 

Os prêmios para a Equipe/Academia/Studiocom o maior número de pódio serão: 

01 Troféu exclusivo para o treinador. 

01 Vale compras no valor de R$ 300,00 para o treinador. 

 

BRINDES E/OU SORTEIOS 

Brindes surpresas e materiais de apoiadores serão sorteados no dia. 

 

ESTRUTURA 

Organização diferenciada para garantir conforto, comodidade e segurança durante o 
evento: 

 Aquecimento/alongamento com profissionais de educação física antes da largada; 
 Hidratação na chegada da corrida (Água, Suco, Frutas); 
 Kit atleta diferenciado (Bag esportiva, Camiseta Poliamida e brindes); 
 Medalha de finisher. 

 

GUARDA VOLUME 

No local de largada e chegada estará disponível o local para os participantes deixarem 
e retirarem os pertences. Somente serão recebidas bagagens acondicionadas na 
sacola oficial do evento, devidamente identificada com o NÚMERO DO CORREDOR. 
*Não deixar pertences de valores, não nos responsabilizamos pelos mesmos. 

O guarda volumes funcionará até às 20hs ou até terminar o evento. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 



01. Conforme regulamentação oficial, só poderão ser inscritos atletas que com idade 
mínima de 14 anos completados até o dia da prova, na prova de2,5km.Na prova de 
5km somente atletas com idade mínima de 16 anos. 
 
02. Terão direito à premiação dos troféus, bem como aos sorteios de brindes, os 
atletas que estiverem presentes no local da cerimônia de premiação, os atletas que 
não estiverem presentes na hora da premiação perderão o direito ao recebimento do 
troféu. 
 
03. Para efeito de classificação, somente será considerada a apuração final dos 
resultados emitida através de processamento de dados oficiais do evento. 
 
04. O percurso será realizado na ciclo-faixa e meia-pista. 
 
05. Haverá até 02 postos de água no percurso. 
 
06. Todos os atletas deverão concluir o percurso da corrida no tempo máximo de 
1:00hs (uma hora), expirado tal prazo será desativado o esquema de segurança,infra-
estrutura e atendimento médico, sobretudo, isentando a organização de quaisquer 
riscos e acidentes. 
 
07. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta ou treinadores, 
como forçar ou impedirultrapassagem; será passível de desclassificação. 
 
08. As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a 
direção da prova. Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela Comissão 
Organizadora. Haverá controle de passagem de atletas no percurso e chegada. 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas 
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de2,5km ou 5km. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e 
estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de 
praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez 
e morte), isentando a BC Jump Comércio e Serviços Esportivos Ltda (KangooJumps), 
organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 
da PROVA. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, 
nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por 
escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco 



a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser 
retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 
prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno 
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas 
da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas 
estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no 
andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, 
podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 
comunicação, sem geração de ônus para a KangooJumps (BC Jump Comércio e 
Serviços Esportivos Ltda), organizadores, mídia e patrocinadores. 

9. 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 nesta PROVA. 

10. Estou ciente que não poderei participar em nome de outra pessoa, assumindo o 
risco de ser desclassificada e não receber prêmios. 


