REGULAMENTO DA 4ª CORRIDA RÚSTICA “Volta do Contorno”
Todo atleta é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a inscrição o
atleta deve ler o documento.
Os atletas inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os
termos deste regulamento.
A 4ª CORRIDA RÚSTICA “Volta do Contorno” será realizada no dia 21 de abril de
2019, largada às 08:30 horas, em um percurso de 7 km (6,75 km) pela via que contorna
a cidade, passando por alguns bairros, com sua largada e chegada na Praça Baiana, no
bairro Centro da cidade.
REGRAS GERAIS DO EVENTO:
1. Participantes: Poderão participar atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos. A
idade mínima permitida é de 16 anos completos. A idade a ser considerada,
obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o
atleta terá no dia 31 de dezembro do ano de realização da corrida. Ao se inscrever o
atleta aceita todos os Termos do Regulamento e assume total responsabilidade por sua
participação na corrida. Ao participar da prova o atleta assume a responsabilidade por
seus dados fornecidos, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor
de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação na prova, antes, durante e depois da mesma. Todos os atletas participantes
deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a
organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. O competidor é
responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento,
excluir o participante a qualquer momento. Caso o atleta decida abandonar a prova, será
obrigatório notificar o posto de controle (PC) mais próximo ou a equipe de resgate.
2. Percursos: A prova será disputada individualmente na distância de 7 km (6,75 km)
para homens e mulheres. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido
qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o
acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal
situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para
entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras causará
a desclassificação do atleta.
3. Inscrições:
1º lote: Super promoção de R$ 45,00 para todos os atletas, para as inscrições efetuadas
até o dia 08/03/2019;
2º lote: R$ 55,00 até 25/03/2019 (R$ 50,00 para equipes acima de 10 atletas);
3º lote: R$ 65,00 até 12/04/2019 (R$ 55,00 para equipes acima de 10 atletas), ou até
quando esgotarem as vagas de 300 atletas.
Obs.: Será contemplado com 50% de desconto na inscrição o atleta que comprovar sua
melhor idade acima de 60 anos.
As inscrições estão disponíveis pela internet através do site www.campeaotime.com, na

Secretaria Municipal de Educação de Pinheiros ES, Ginásio de Esportes Municipal de
Pinheiros, na ACP Pinheiros ES, e na TFV Pinheiros ES.
Data de inicio das Inscrições: 26 de fevereiro de 2019.
Encerramento das Inscrições: 12 de abril de 2019 ou quando as inscrições atingirem o
limite de 300 (trezentos) atletas. O número limite de atletas poderá ser alterado pela
organização. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, aumentar o número ou valor das inscrições, em função de
necessidades, sem aviso prévio. Os atletas são responsáveis pela veracidade das
informações fornecidas no ato da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado e responderá legalmente. O Valor da inscrição não será devolvido, caso
o participante desista de participar ou não compareça ao local no dia do evento.
4. Alterações (nome, modalidade, equipe ou transferência): Serão aceitas somente até
16/04/2019 (05 dias antes da data do evento). É proibido o atleta ceder seu número de
peito para outro atleta. Se isso ocorrer, a organização do evento está isenta de qualquer
responsabilidade e ou necessidade de atendimento e isenta qualquer responsabilidade de
todos os envolvidos da organização.
5. Largada: A largada da corrida será às 08:30h. O acesso ao local de Largada/Chegada
deve ser feito até as 08:15 h.
6. Kit do atleta: Os kits começarão a ser entregues na véspera do evento, e no dia do
evento até as 07:30 h., em local previamente divulgado pelo organizador neste site
e em mídias sociais. Para retirada dos kits, o atleta deve assinar o termo de
responsabilidade no ato de retirada, apresentar documento de identidade com foto. Não
serão entregues kits após o evento. O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da
entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores por falta de materiais que compõe o
kit. O kit de corrida será composto por número de peito e chip descartável, camisa Dryfit 100% poliamida. O kit poderá conter produtos de patrocinadores (se houver). O
tamanho da camisa será de acordo com a disponibilidade e não haverá possibilidade de
troca antes, durante ou depois do evento.
7. Kit por terceiros: A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante
apresentação do termo de autorização de retirada por terceiros, juntamente com cópia ou
foto de documento de identificação do atleta.
8. Medalha de Participação: Todos os atletas, que cruzarem a linha de chegada de forma
legal e sem descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação.
9. Tempo Limite: Existe um tempo limite para o término da prova. O tempo limite
obrigatório em toda a prova será de 1:20 horas (uma hora e vinte minutos)a partir de sua
largada. O atleta que não estiver dentro deste tempo estará desclassificado, sendo
convidado a se retirar da prova. Após o tempo limite, o atleta que optar por permanecer
na prova, será responsável pela sua segurança, isentando a organização de qualquer
dano causado nesse período.

10 Apuração Eletrônica:
O atleta que não acessar o local de largada estará automaticamente desclassificado.
O atleta inscrito deverá devolver na chegada uma etiqueta ou senha, para a retirada de
medalha e lanche. A não devolução implicará o não recebimento dos itens descritos

neste parágrafo ou qualquer outra premiação.
Somente serão premiados os atletas que estiverem com o número fornecido pela
organização da prova, o qual não poderá ser alterado em hipótese alguma, sob pena de
desclassificação. A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, cerca
de 1 (uma) hora após a chegada dos primeiros colocados.

11. Premiação:
Troféus para as 03 (três) maiores equipes em quantidade de inscrições efetivas e pagas;
Medalha de participação para todos os concluintes da prova
Geral Masculino: 1° ao 5º Lugar
Geral Feminino: 1° ao 5º Lugar

CATEGORIAS (Faixas etárias): 1° ao 3º Lugar com troféu.
Masculina e Feminina
Até 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos acima

Observação: Os prêmios não são cumulativos. O atleta só tem direito a um prêmio.
12. Segurança do Atleta: A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e
haverá sinalização para a orientação dos participantes. Haverá, para qualquer tipo de
emergência, serviço de ambulância e segurança na região da largada/chegada da prova.
A prova ocorre em vias públicas, podendo algum veículo adentrar no percurso durante a
prova. O atleta que ingressar nesta competição também se responsabiliza pela sua
segurança. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no
entanto, haverá para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância
para remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de
continuidade, será efetuado na rede pública sob responsabilidade do atleta. O atleta ou
seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento

eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência
até seu atendimento médico. A organização poderá suspender a prova por qualquer
questão que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou
motivos de força maior.
13. Sanitários: Serão colocados sanitários à disposição dos participantes apenas na
região da largada/chegada da prova. (Sanitários do Mercado Municipal).
14. Material: A organização não se responsabiliza por qualquer objeto, equipamento e
etc. deixado no guarda-volumes e/ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os atletas venham a sofrer. Este serviço é uma cortesia aos participantes.
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados
pelos participantes no evento independente de qual for o motivo, nem por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ participantes venham a
sofrer durante a participação neste evento. A organização não se responsabilizará e nem
transportará qualquer tipo de equipamento individual durante a prova, a não ser em
casos de emergência ou desistência em que o atleta não consiga fazê-lo.
15. Postos de Hidratação: É de responsabilidade do atleta se manter hidratado
adequadamente. A organização distribuirá hidratação no percurso de corrida, com dois
postos de água no percurso, e um no local de chegada Visando a preservação do meio
ambiente em locais de difícil limpeza aconselhamos correr com o copo na mão até o
próximo ponto, os atletas podem usufruir da água no local do posto ou abastecer seus
reservatórios (garrafinha, mochila de hidratação e etc).
16. Direito de Imagem: Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e
público em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a corrida,
seus patrocinadores, apoiadores e a organização da prova. Ao participar deste evento,
cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem
divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou
qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores,
renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos,
aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e
fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma
de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará
sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito.
17. Desclassificações: Será motivo de desclassificação: – Não passar em todos os postos
de controle (PCs); – Receber ajuda externa; – Não realizar a pé a totalidade do percurso
marcado pela organização; – Não estar com o número na parte dianteira da camiseta na
altura do peito e visível; – Uso de drogas de melhoramento de performance; – Poluição
do meio ambiente; – Praticar qualquer ato anti esportivo.
18. Apoio: Os atletas devem respeitar as instruções passadas pelos STAFF e devem
seguir as decisões destes referentes à segurança e saúde, ou demais decisões referentes à
prova ou o percurso em geral. Qualquer abuso ou desrespeito a algum membro da
equipe da organização acarretará a desclassificação do participante.
19. Protestos: Todos os protestos e recursos deverão ser apresentados por escrito em até
1 hora após o termino do tempo máximo de prova. O recurso somente será aceito

mediante pagamento de taxa no valor de R$ 250,00. Essa taxa será devolvida caso
sejam julgados procedentes o recurso ou protesto. Somente serão aceitos os recursos ou
protestos elaborados por escritos os quais deverão ser dirigidos a organização.
20. Informações Complementares: As dúvidas ou informações técnicas da prova devem
ser solicitadas através do e-mail luislivra@hotmail.com, victorefi@hotmail.com, ou
cangusu@gmail.com, para que seja registrada e respondida.
21. Decisões Soberanas: As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas
pela Comissão organizadora e /ou pelos organizadores/realizadores de forma soberana,
não cabendo recurso a estas decisões. A organização poderá, a seu critério ou conforme
as necessidades, Incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente a qualquer
momento. A organização se reserva o direito de cancelar o evento e/ou alterar a data, a
qualquer momento se julgar necessário e/ou caso ofereça risco a segurança dos
participantes. O mau tempo não impedirá a realização da corrida, porém a organização
se reserva o direito de alterar trechos do percurso e/ou alterar o horário da largada a
qualquer momento se porventura entender que o mau tempo apresenta riscos aos
competidores e staff envolvidos. A organização reserva-se o direito de incluir no evento
atletas ou equipes especialmente convidadas. A organização poderá suspender o evento
por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força
maior sem aviso prévio aos participantes.
22. Riscos: Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os
itens citados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer
a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos
organizadores.
REALIZAÇÃO: Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de
Pinheiros
ORGANIZAÇÃO:

Associação de Corredores de Pinheiros ES – ACP
Equipe TFV Pinheiros ES

Todo atleta é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a inscrição o
atleta deve ler o documento.
Os atletas inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os
termos deste regulamento, e declaram estar em prefeitas condições físicas e psicológicas
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores e patrocinadores
(27) 99615-1715 – Nivaldo Soares Martins – Presidente ACP Pinheiros
(27) 99787-1483 – Victor Souza Santos – Presidente TFV Pinheiros ES
(27) 99837-5008 – Roberto Canguçu – Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura
Municipal de Pinheiros
Pratique esporte e tenha vida saudável

