REGULAMENTO DO EVENTO

Realização
Meri Assessoria Esportiva
Risco Zero Adventure

1.DESCRITIVO:
A prova terá distâncias para atletas iniciantes e experientes. Com um percurso sobre solo de
areia, terra, em meio a praias, trilhas, com natureza abundante.
O atleta poderá optar pelas opções abaixo de percursos: 5km, 10km e 21km.

2. INFORMAÇÕES:
REALIZAÇÃO: Meri Assessoria Esportiva e Risco Zero Adventure
DATA: 25 de fevereiro de 2018.
LOCAL: Gaia Village (Sede Administrativa). Rodovia SC 434 km 6, Encantada, Garopaba, SC.
LARGADA: 8h00min
DISTÂNCIAS: 5km, 10km e 21km
LIMITE: 300 ATLETAS
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 horas
3. INSCRIÇÕES
3.1 PERCURSO 5km, 10km e 21km:
1º LOTE: Até dia 30/10/2017 valor R$ 75,00
2º LOTE: Até dia 08/01/2018 valor R$ 85,00
3º LOTE: Até dia 08/02/2017 valor R$ 95,00
3.2 PERÍODO: Até o dia 08 de fevereiro ou até o limite máximo de 300 atletas inscritos.
3.3 LOCAL: www.riscozeroadventure.com.br
3.4 BENEFÍCIOS
A inscrição para à prova dá direito ao kit do atleta, hidratação e alimentação, cronometragem,
apoio médico e seguro atleta.
3.6 PARTICULARIDADES
3.6.3 Não é permitida à inscrição de atletas menores de 15 anos, para atletas com 15 e 17 anos,
somente com autorização dos pais ou acompanhados por um responsável.
3.6.4 Não haverá devolução do valor da inscrição; a inscrição é de caráter pessoal e intransferível
e só poderá ser realizada das maneiras disponibilizadas pela organização, sendo que é de total
responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os campos da ficha de inscrição.
Dados incorretos poderão até desclassificar o atleta no dia da prova.

3.6.6 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento, declara encontrarse em perfeitas condições físicas e psicológicas e ter treinado o suficiente para correr o percurso
escolhido do evento.
4. CRONOMETRAGEM
A classificação será realizada através do sistema chip. A organização irá disponibilizar na
placa um chip descartável para cronometragem do tempo.
5. PREMIAÇÃO
Troféu e Kit dos apoiadores para os primeiros colocados das seguintes categorias:
5.1 Percurso 5Km:
5.1.1 Classificação Geral
Individual Masculino até a 5ª colocação
Individual Feminino até a 5ª colocação
5.1.2

Classificação por Categoria de Idade
Masculino Categorias de idade até a 3ª colocação
 15 anos até 24 anos.
 25 anos até 34 anos.
 35 anos até 44 anos.
 45 anos e acima.
Feminino Categorias de idade até a 3ª colocação
 15 anos até 24 anos.
 25 anos até 34 anos.
 35 anos até 44 anos.
 45 anos e acima.

5.2 Percurso 10Km:
5.2.1 Classificação Geral
Individual Masculino até a 5ª colocação
Individual Feminino até a 5ª colocação
5.2.2 Classificação por Categoria de Idade
Masculino Categorias de idade até a 3ª colocação
 15 anos até 24 anos.
 25 anos até 34 anos.
 35 anos até 44 anos.
 45 anos até 54 anos.
 55 anos e acima.
Feminino Categorias de idade até a 3ª colocação
 15 anos até 24 anos.
 25 anos até 34 anos.





35 anos até 44 anos.
45 anos até 54 anos.
55 anos e acima.

5.3 Percurso 21Km:
5.3.1 Classificação Geral
Individual Masculino até a 5ª colocação
Individual Feminino até a 5ª colocação
5.3.2 Classificação por Categoria de Idade
Masculino Categorias de idade até a 3ª colocação
 15 anos até 24 anos.
 25 anos até 34 anos.
 35 anos até 44 anos.
 45 anos até 54 anos.
 55 anos e acima.
Feminino Categorias de idade até a 3ª colocação
 15 anos até 24 anos.
 25 anos até 34 anos.
 35 anos até 44 anos.
 45 anos até 54 anos.
 55 anos e acima.
5.4 Premiação por equipe:
As três equipes com maior número de atletas.

5.5 CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
A cerimônia de premiação dos será realizada na estrutura montada no local do evento (Gaia
Village Sede Administrativa, Rodovia SC 434 km 6, Encantada, Garopaba, SC), no mesmo dia da
prova, a partir das 10:30 com a chegada dos 5 primeiros colocados de cada categoria das três
distâncias (5km, 10km e 21km). Não serão entregues troféus em outra data ou em outro local.
Todos os atletas que terminarem a prova dentro do prazo de 3hs horas para ambos os percursos,
receberão medalha de participação.

6. KIT DO ATLETA
Locais de entrega:



Meri Assessoria Esportiva, dia 24 de fevereiro das 14 às 18hs.
Local do Evento Gaia Village (Sede Administrativa), dia 25 de fevereiro das 6:30 as
7:45).

O Kit do atleta será composto pelos seguintes itens:


Número de Peito, fixadores e Chip de Cronometragem (de uso obrigatório e exclusivo);







Camiseta Personalizada do Evento
Gel de treino
Sacola de Treino do Evento
Medalhão para os que concluírem a prova
Possíveis brindes dos patrocinadores apoiadores.

Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscrição, ou identidade
com foto.A organização estará disponibilizando camisetas nos tamanhos PP,P, M, G e GG sendo
que a escolha dos tamanhos será por ordem de retirada de kit.

7. HIDRATAÇÃO
Os postos de hidratação estarão à disposição dos atletas:
Percurso 5km: na largada, no km2,5 e na chegada.
Percurso 10km: na largada, no km2,5, no km5, no km7,5 e na chegada.
Percurso 21Km: km2,5, km5, km7,5, km10, km13, km16, km18 e chegada. Isotônico no
km10.
8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO
O uso do número de peito é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado na parte frontal da
camiseta. A prova terá fiscais de percurso e, portanto, qualquer irregularidade, será passível de
desclassificação.
O Atleta que passar pela linha de chegada duas vezes poderá ser desclassificado. Caso
queira acompanhar algum outro atleta na chegada, retire seu número de peito.
Serão disponibilizados aos atletas, ambulância (socorristas e enfermeiros), sanitários, água
potável e frutas.
9. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA:









A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar suspensão da
corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública vandalismo e/ou motivos de
força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será
considerada realizada e não haverá designação de nova prova.
Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e
danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança
pública, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora.
No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse
regulamento.
A prova será realizada com qualquer condição climática.
A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as fotos e
filmagens oficiais da prova.
A organização não se responsabiliza por transporte, hospedagem e alimentação para
nenhum atleta até o local da prova.

