5ª Corrida Rústica Amofit 2019
REGULAMENTO
01

- A PROVA

A Prova Pedestre 5ª Corrida Rústica Amofit, será realizada no dia 21 de Julho de
2019, na cidade Barra de Marataizes ES, por PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS,
com idade mínima de 16 anos, devidamente inscritos, doravante denominados
ATLETAS, que percorrerão uma distância de 07 Km, sob qualquer condição
climática.
1.2 – O percurso terá como “LARGADA” e a “CHEGADA” Av. Simão Soares, em
frente ao Loja Mercadão, na Barra de Itapemirim ( Marataízes).
1.3 – A largada, para todos os participantes, acontecerá as 08h00.
2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
Os Atletas estão divididos em 05 Categorias.
 Geral Masculino.
 Geral Feminino.
 Faixas Etárias de 16 a 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 a 69 anos e 70 anos acima (Masculino e Feminino)
 Morador Masculino e Feminino. ( Os 5 primeiros, masculino e feminino)
 Maiores Equipes Inscritas ( As 5 maiores Equipes)
 Categoria PNE,os 3 primeiros masculino e feminino.

03 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
a - Ao participar desta CORRIDA, o Atleta assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos e aceita totalmente o REGULAMENTO, assumindo as despesas
de transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da CORRIDA.
b - Ao participar desta CORRIDA, 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 a televisão ou qualquer outro
tipo de transmissão.
c - A segurança da CORRIDA receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
fiscais de percurso para a orientação dos participantes.
d - Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia para todos os ATLETAS.
Cada atleta será responsável pelas suas condições físicas para participar do
evento, isentando os organizadores de qualquer responsabilidade sobre quaisquer
acontecimentos antes, durante e após a prova, conforme descrito na Ficha de
Inscrição.

e- A ORGANIZAÇÃO da CORRIDA, 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.

f - Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender a CORRIDA por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força
maior.
g- O ATLETA, que em qualquer momento deixar de atender às regras descritas
neste REGULAMENTO, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por
escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) à ORGANIZAÇÃO
qualquer impedimento de sua participação, poderá a qualquer tempo ser
desclassificado desta CORRIDA.
h - Todo ATLETA tem a obrigação de apresentar os documentos necessários para
preenchimento de sua Inscrição na CORRIDA. A Ficha deverá constar a
assinatura do mesmo.
i - O ATLETA assume que participa desta CORRIDA por livre e espontânea
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES,
REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.
j- O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta.

04- REGRAS GERAIS DA CORRIDA
a - A idade mínima para participação na CORRIDA é de 16 anos, se o ATLETA for
menor de 18 anos será necessária autorização por escrito do pai ou responsável,
acompanhada de cópia do Documento de Identidade de um deles, que deverá ser
apresentado pelo responsável legal no ato da inscrição.

b - As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de
idade e tenha uma autorização por escrito do ATLETA, acompanhada da cópia do
Documento de Identidade deste, que deverá ser apresentado pelo autorizado no
ato da inscrição.
c - A CORRIDA será encerrada 02h00 (duas horas ) após a largada.
d - O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do
percurso, será convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova no ponto
em que se encontrar, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor.
e - O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem.
f - É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso
tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO, cabendo a
DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA.
.

i - O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética.
05 - INSCRIÇÕES E PRAZOS
a - As inscrições serão feitas através da Ficha de Inscrição para todas os
ATLETAS participantes ou através do site www.campeaotime.com.br
b - A inscrição será no valor de 65,00 feitas nos pontos físicos Kit completo com
camisa, já as feitas pelo site terá o acréscimo da taxa de conveniência. Havera
também a opção do Kit sem camisa no valor de 50,00 efetuadas nos pontos
físicos, e as feitas através do site terá o acréscimo da taxa de conveniência. As
Inscrições começam a partir do dia 22 de abril de 2018, com encerramento no dia
19 de julho de 2019, ou antes se atingir o limite de 250 atletas.
c - A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos
ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições da CORRIDA em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
06 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO
a –. Vandinho Lanches, Açai do Carioca na Barra de Itapemirim, Loja Moda Jovem em
Piúma, Loja Iná Artesanato em Cachoeiro e através do site
www.campeãotime.com.br. Também através de depósito bancário Conta Nº
00039040-6 , AGÊNCIA: 0850 OP. 013 CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL EM NOME DE
EVANDRO DA SILVA MACHADO, Mandando ficha de inscrição preenchida e assinada,
no email:
07 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Preenchimento correto e completo da ficha de inscrição, com ASSINATURA do
ATLETA ou RESPONSÁVEL LEGAL.
PARÁGRAFO ÚNICO - O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO é um documento
único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo.
08 – IDENTIFICAÇÃO
A entrega dos kits será feita nos dia 20 de julho de 2018 em local a ser definido e
posteriormente divulgado nas redes sociais, e 1 hora antes da largada da prova.
PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO serão aceitas reclamações cadastrais depois da
inscrição.
09 - CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
a - A Classificação dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação
(ordem de chegada), através de chip eletrônico.
10 – PREMIAÇÃO
Todo ATLETA que completar a CORRIDA em conformidade com este
regulamento, terá direito às seguintes premiações:

A = Categoria Geral Masculina e Feminina
1º lugar: R$ 400,00 / 2º lugar: R$ 250,00 / 3º lugar: R$ 150,00/ 4º lugar R$ 100,00/
5º lugar R$ 75,00 . E mais Troféus para os 5 masculino e feminino.
B = Faixas Etárias Masculino e Feminino:
1º Lugar: Troféu / 2º Lugar: Troféu / 3º Troféu.
C = Categoria PNE Masculino e Feminino:

1º, 2º e 3º colocados Troféus.

D =Morador Local Masculino e Feminino.
1º Lugar: Troféu / 2º Lugar: Troféu / 3º Lugar Troféu / 4º Troféu / 5º Troféu
E = Maiores Equipes.
1ª Maior Equipe: Troféu / 2ª Maior Equipe: Troféu / 3ª Maior Equipe: Troféu / 4ª
Maior Equipe: Troféu e 5ª Maior Equipe: Troféu.
F = Observação: Não haverá em hipótese alguma, dupla premiação. O Morador só será
premiado na categoria Morador local, abrindo assim, vaga para a faixa etária. E caso um
Morador fique entre os 5 primeiros geral, automaticamente abrirá vaga para outro morador
subsequente na classificação.
G = Todos os atletas que completarem a prova ganharão Medalhas de participação.

11 – DO PERCURSO
Total do percurso: 7Km, com largada e chegada no mesmo local, Avenida Simão
Soares, em frente a Loja Mercadão, na Barra do Itapemirim (Marataízes). Percurso
todo plano em via pavimentada.

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
a - Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para a premiação,
deverão encaminhar-se imediatamente à área da mesma, junto ao pódio, para a
entrega dos prêmios.

b - A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de incluir qualquer outro tipo de
premiação que será divulgada no dia da CORRIDA.
d- Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO, no
telefone: 28 999080505 (Vandinho).
e - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da
CORRIDA, incluir ou alterar itens deste REGULAMENTO, total ou parcialmente.
f- As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão
ORGANIZADORA, de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

