Regulamento – 2ª Corrida Rústica dos Guardiões do Caparaó

1 – A PROVA
A prova pedestre 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ, doravante
denominada EVENTO, será realizada no dia 20 de maio de 2018 (domingo), na cidade de
Guaçuí - ES, com largada na sede do Corpo de Bombeiros e chegada na Praça João
Acacinho, em 02 percursos, totalizando 5 e 7 km respectivamente, com participação de
PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS, doravante denominados ATLETAS, independentemente
da condição climática, com largada prevista para às 08:00 hs (horário de Brasília-DF).

2 – PROMOÇÕES, APOIO E PATROCÍNIO
A 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ, será promovida e organizada
pela Associação dos Bombeiros Militares do Sul do Espírito Santo – PREVINCÊNDIO, e
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e terá o apoio da Prefeitura Municipal de
Guaçuí, Kankun Estruturas, Polícia Militar do Espírito Santo, Tiro de Guerra, Grupo Folha
do Caparaó, Rádio 90.5 FM e Diâmetro Sonorização. Os patrocinadores terão suas marcas
divulgadas ao longo do evento.

3 – PARTICIPAÇÃO
3.1

-

Poderão

participar

da 2ª

CORRIDA

RÚSTICA

DOS

GUARDIÕES

DO

CAPARAÓ, atletas de ambos os sexos, a partir de 16 anos completos até o dia da corrida.
3.2 - A 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ, será dividida nas
categorias masculino, feminino e militar

4 – LARGADAS
4.1 - A largada da 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ, será
efetuada na sede do Corpo de Bombeiros no dia 20 de Maio de 2018, domingo às 08:00 hs.
No momento da largada, os atletas NÃO serão diferenciados entre PELOTÃO DE ELITE e
demais. Será largada única para os percursos de 5 e 7 km, masculino, feminino e militar.

5 – INSCRIÇÕES
5.1 - As inscrições para 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ, serão
limitadas a 400 (quatrocentos) atletas e poderão ser feitas no período de 09/04/2018 a
08/05/2017, ou quando for completado o limite de inscrição.
A vaga será confirmada após a efetivação do pagamento.
5.2 - As inscrições serão realizadas no site: http://www.campeaotime.com.br.
5.2.1 Para aqueles que preferirem as inscrições manuais, essas poderão ser realizadas em
Guaçuí, na sede do Corpo de Bombeiros, situada na BR 482, KM 108 – Manoel Monteiro
Torres.
5.3 - O custo da inscrição será de R$ 40,00 (quarenta reais) e um quilo de alimento a ser
entregue quando da retirada do kit da corrida.
5.4 - O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados.
5.5 - Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:


a) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as
despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguro e quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do
EVENTO.



b) O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e está ciente de
que deve consultar antecipadamente médico e professor de Educação Física,
especializado em preparar atletas para competições, em especial corridas de rua.



c) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através
dos veículos de comunicação, rádios, TV´s, outdoor, sites, hotsites, redes sociais,
jornais, revistas, faixa, banners, cartazes, internet e folhetos.



d) Para sua participação, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente,
devendo portar o número de peito.



e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser
feita por escrito à comissão organizadora da Corrida até 30 minutos após sua
divulgação.

6 – ENTREGA DE KIT
6.1 - A entrega do kit será efetuada, conforme especificação abaixo:

- Guaçuí-ES
Sede do Corpo de Bombeiros
BR 482, KM 108 – Manoel Monteiro Torres
Horários de entrega do Kit do atleta:
Dia 17/05/2018 das 13:00 hs às 17:00 hs
Dia 18/05/2018 das 13:00 hs às 17:00 hs

- Alegre-ES
Academia Extreme
Rua Dr. Wanderley – Centro
Horários de entrega do Kit do atleta:
Dia 17/05/2018 das 09:00 hs às 18:00 hs
Dia 18/05/2018 das 09:00 hs às 18:00 hs

- Cachoeiro de Itapemirim-ES
Sede do Corpo de Bombeiros
BR 393, km 0 – Marbrasa
Horários de entrega do Kit do atleta:
Dia 17/05/2018 das 13:00 hs às 17:00 hs
Dia 18/05/2018 das 13:00 hs às 17:00 hs

Observação:
1.: O atleta que não conseguir retirar o kit no local e horários discriminado, poderá fazê-lo no
local da largada, até trinta minutos antes da prova.
b) Para a retirada do kit, será necessário apresentar:



Documento de identidade;



Comprovante de pagamento da inscrição.



No caso do atleta precisar de um representante para pegar seu Kit, precisará ser
apresentado uma procuração com registro em cartório, dando plenos direitos ao
representante a pegar seu kit.

Observação:
1.: O atleta receberá um número de peito, que deverá ser afixado na parte frontal da
camiseta durante a corrida. (o tamanho da camiseta será entregue conforme a
disponibilidade).

7 – DA COMPETIÇÃO
7.1 - A 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ, será realizada:
Data: 20 de Maio de 2018 (domingo).
Local da Largada: Sede do Corpo de Bombeiros em Guaçuí
Local da Chegada: Praça João Acacinho, no centro da cidade.
Horário da Concentração dos Atletas: a partir das 7 horas, no local da largada.
Horário da Largada: 08:00 horas.
Distância do Percurso: 5 e 7 km
7.2 – As premiações serão destinadas apenas aos atletas que percorrerem o percurso de 7
km;
7.3 - Será desclassificado o atleta que:


Não cumprir rigorosamente o percurso;



Dificultar a ação de outros concorrentes;



Chegar sem o número de identificação;



Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;



Pegar carona de autos, bicicletas e similares;



Trocar o número de identificação durante ou depois da corrida;



Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;



Escapar da saída da prova, antes do seu início oficial;



Desrespeitar qualquer norma deste regulamento.

7.4 - A competição será finalizada após 2h00min (duas horas) depois de seu início oficial.

7.5 O percurso de 07 km passará pela estrada de chão que liga o Corpo de Bombeiros ao
centro da cidade de Guaçuí, AABB, pela ponte da Rua da Palha, Igreja Católica Matriz, Av.
Francisco Lacerda de Aguiar, Rua Senador Atílio Vivaqua, Av Marechal Floriano, Av. José
Alexandre (Até a Rotatória da delegacia) e retornará pela mesma avenida, em sentido
contrário, Av Marechal Floriano, Rua Demerval Amaral até a prefeitura, onde terá o pórtico
de chegada, totalizando 7 Km.
7.6 O percurso de 05 km passará pela estrada de chão que liga o Corpo de Bombeiros ao
centro da cidade de Guaçuí, AABB, pela ponte da Rua da Palha, Igreja Católica Matriz, Av.
Francisco Lacerda de Aguiar, Rua Senador Atílio Vivaqua, Rua Demerval Amaral, até a
prefeitura, onde terá o pórtico de chegada, totalizando 5 Km.

8 – PREMIAÇÃO
8.1 - Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação:

MEDALHAS
Somente serão classificados e terão direito à medalha de participação os atletas que
completarem rigorosamente os percursos, de 5 ou 7 km, e terminarem a prova em, até 02h
(duas horas) após o início oficial da corrida.

TROFÉUS
a) Para os 03 (três) primeiros colocados das SEGUINTES categorias:
Masculino

Feminino

Geral

Até 20 anos

Até 20 anos

Masculino

21 anos ≤ x < 30 anos

Até 29 anos

Feminino

31 anos ≤ x < 40 anos

30 anos ≤ x < 39 anos

41 anos ≤ x < 50 anos

40 anos ≤ x < 49 anos

50 anos ou mais

50 anos ou mais

Militar
Única

b) As premiações em troféu serão realizadas APENAS para os atletas que participarem
do percurso de 07 km;

9 – APURAÇÃO
A 2ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO CAPARAÓ será realizada com apuração
eletrônica, onde cada atleta receberá, juntamente com seu kit, um chip de uso obrigatório
durante a realização da prova.

10 – GUARDA VOLUMES
10.1 - Será disponibilizado no local da largada (Sede do Corpo de Bombeiros) um Guarda
Volume Móvel para os atletas que necessitarem de tal serviço.
10.2 – Após o início da prova, esse Guarda Volume se deslocará até a linha de chegada
para entrega dos volumes deixados sob cautela.
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A comissão organizadora da 1ª CORRIDA RÚSTICA DOS GUARDIÕES DO
CAPARAÓ, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do
mesmo.
11.2 - A Comissão Organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no
período que antecede a competição.
11.3 - No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá alimentar-se de algo
leve e estar bem hidratado.
11.4 - Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de
antecedência.
11.5 - Durante o percurso, o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e
balizadores de trânsito.
11.6 - A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância no local da largada/chegada,
preparadas para prestar os primeiros socorros.
11.7 - Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.

11.8 - A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados valores e equipamentos no
guarda volumes, tais como dinheiro, cheques, cartões, relógios, celulares, roupas,
acessórios de valor (pulseiras, brincos, etc.), etc.
11.9 - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES de nenhum valor correspondente
a materiais, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos ATLETAS que venham a
extraviar-se durante sua participação no EVENTO.
11.10 - O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar
para alcançar qualquer tipo de vantagem.
11.11 - A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender, prorrogar prazos ou ainda
adicionar

ou

limitar

o

número

de

inscrições

do

evento

em

função

de

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.
11.12 - É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
11.13 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

GUAÇUÍ, 26 DE FEVEREIRO DE 2018 - COMISSÃO ORGANIZADORA

