Regulamento
PIRANGI PRAIANO
CORRIDA PÉ DE AREIA 8K / 4K
1. A PROVA
1.1) PIRANGI PRAIANO - CORRIDA PÉ DE AREIA 8K e 4Kdoravante denominada EVENTO,
com largada entre 7h:30min , do dia 13 de JANEIRO de 2018, a beira mar em Pirangi do Norte
, em direção a Pirangi do Sul e chegada no mesmo local da partida, com a participação de
pessoas de ambos os sexos devidamente inscritas, doravante denominados ATLETAS, em
qualquer condição climática.
2. CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
Os atletas poderão participar do evento inscrevendo-se na prova nas seguintes equipes:
Corrida4k
Corrida8k
2.1. GERAL
a) Os atletas das categorias citadas participarãoda competição sem referência sua idade ou
sexo.
2.3. ATLETA CATEGORIA GERAL
a. Todo ATLETA será considerado inscrito como PARTICIPANTE CATEGORIA GERAL.
b. O ATLETA da CATEGORIA GERAL definida neste REGULAMENTO. Mínimo de 16
(dezesseis) anos para qualquer prova.
3. REGRAS GERAIS DO EVENTO
1) Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita totalmente o regulamento, assume todas as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e depois do evento.
2) Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos à televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação,
promoções, Internet e qualquer outra mídia, em qualquer tempo.
3) Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos atletas no evento, independente de quais forem os motivos, nem por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a
participação no evento.
4) Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio para todos os atletas.
5) A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se
responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento a terceiros ou
a outros participantes, sendo responsabilidade única e exclusiva do primeiro.
6) Poderão os organizadores e realizadores suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
7) O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de
qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e patrocinadores, em seu nome e de
seus sucessores.
8) Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não-comparecimento
por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova.

9) O número de peito é de uso obrigatório e deverá ser fixado em local visível de sua
vestimenta.
m) A prova terá o seu termino as 9h30, horário limite para todos as atletas concluírem o percurso.
10) Os atletas que não concluírem a prova até as 9h30h serão consideradas desistentes ou
desclassificadas.
4. KIT DE PARTICIPAÇÃO
a) Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição, o atleta está ativando sua
participação e ao uso da estrutura de apoio.
b) O kit de participação, vinculado à taxa de inscrição, é composto de: camisa da prova,
*Número de peito com 04 (quatro) alfinetes de uso obrigatório e intransferível.
6. INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
a) As inscrições serão feitas no site www.focoradical.com.br
b) As inscrições para as distâncias de km custarão:
corrida 8k: R$ 75,00
corrida 4k: R$ 75,00
7. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição.
b) Imprima o boleto bancário ou cartão credito
c) Efetue o pagamento conforme o indicado no boleto.
d) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do
pagamento, e não da data de preenchimento da ficha.
e) Não serão aceitos pagamentos por “caixa expresso” e depósitos.
f) O comprovante de pagamento é um documento único, não tendo a organização cópia deles.
8. RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO
a) A entrega do kit será feita ao capitão da equipe, no dia 12 de janeiro de 2018,10h às 17h,
em local divulgado via e-mail/ rede sociais
9. CATEGORIAS / HORÁRIO DE LARGADA
• LARGADA AS 7h:30 minutos
10. CLASSIFICAÇÃO / PREMIAÇÃO
• . Serão declarados vencedores os atletas que percorrem os 4km e 8km.
• Não haverá premiação em dinheiro.
• Não haverá premiação por faixa etária ou sexo.
• Todos os atletas receberão medalhas
• Troféus p 1, 2 e 3masculino e feminino nas provas de 8k e 4k
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
. Conforme as necessidades da corrida, a organização poderá alterar este regulamento, total
ou parcialmente, sempre com o propósito de melhorar o evento e as condições de participação
do atleta.
. Serão desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações, praticarem manobras
desleais com outros atletas, tiverem conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento
da prova, atalharem por caminhos não permitidos, pegar carona e desrespeitar membros da
organização ou tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação).
12. DIREÇÃO TÉCNICA DA PROVA / CONTATOS
. Diretor da Prova: Carlos CamboimDiretora Comercial: JulianaGarcia
84 - 99978-9820
84-99104-4561
camboim@gmail.com

