
 

 

GRÊMIO FRONTEIRA – NIGTH RUN 

DIA 17 DE MARÇO 2018. 

REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA. 

 

1. A Corrida Rústica GRÊMIO FRONTEIRA – NIGTH RUN será realizada no Sábado, dia 17 de Março 

de 2018, em Araranguá, Santa Catarina.  

2. A largada será realizada às 19h00.  

3. A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada em caso de 

catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes.  

4. O percurso da corrida terá de 5.0 km.  

5. A corrida terá duração máxima de 01 hora.  

6. Ao longo do percurso da prova haverá 01 posto de água, no km 2,5. Na chegada, os corredores terão à sua 

disposição água e frutas.  

7. No posto de água ao longo do percurso km 2,5, o atleta que pegará a sua água Copo descartável, que será 

colocado em cima de uma mesa dentro do percurso da prova. 

 8. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, água potável e banheiros no local do evento.  

9. O atleta deverá manter-se exclusivamente na pista que estará devidamente sinalizada com cones conforme 

instrução técnica antes do inicio da largada, conforme orientação das equipes de segurança e staff.  

10. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos a partir dos 16 anos (nascidos em 2001). 

Serão premiados todos os inscritos que completarem a prova com uma medalha de participação no 

evento. 

Categoria A 16 a 21 anos Masc./Fem. – 1997 até 2001 

Sócio / Não Sócio 

Troféu até 5° para Não Sócio 

Troféu até 3° para  Sócio 

Categoria B 22 a 31 anos Masc./Fem. – 1987 até 1996 

Sócio / Não Sócio 

Troféu até 5° para Não Sócio 

Troféu até 3° para  Sócio 

Categoria C 32 a 40 anos Masc./Fem. – 1986 até 1978 

Sócio / Não Sócio 

Troféu até 5° para Não Sócio 

Troféu até 3° para  Sócio 

Categoria D 41 a 49 anos Masc./Fem. – 1977 até 1969 

Sócio / Não Sócio 

Troféu até 5° para Não Sócio 

Troféu até 3° para  Sócio 

Categoria E 50 a 59 anos Masc./Fem. – 1968 até 1959 

Sócio / Não Sócio 

Troféu até 5° para Não Sócio 

Troféu até 3° para  Sócio 

Categoria F 60 anos em diante  Masc./Fem. – 1958 

Sócio / Não Sócio 

Troféu até 5° para Não Sócio 

Troféu até 3° para  Sócio 

Geral Livre Masc./Fem. 1° lugar- R$ 200,00 + Troféu  

2° lugar- R$ 150,00 + Troféu  

3° lugar- R$ 100,00 + Troféu 

4º lugar- Troféu 

5º lugar- Troféu  



 

 

Parágrafo único: O ATLETA MENOR DE 18 ANOS, QUANDO DA RETIRADA DO SEU KIT, O 

SEU RESPONSAVEL MAIOR DE 18 ANOS, DEVERÁ ASSINAR UM TERMO DE 

RESPONSABILIDADE PELA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE NO EVENTO. 

12. As inscrições serão Limitadas: MÁXIMO DE 300 PARTICIPANTES. 

 13. A inscrição para esta prova terá o seguinte custo:  

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PARA SÓCIOS DO GREMIO FRONTEIRA:  

R$ 35,00 (trinta e cinco reias) sem camiseta até dia 14 de Março de 2018. 

R$ 45,00 (quarenta e cinco reias) com camiseta até dia 10 de Março de 2018. 

 

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PARA NÃO SÓCIOS DO GREMIO FRONTEIRA:  

R$ 55,00 (cinquenta e cinco reias) sem camiseta até dia 14 de Março de 2018,mais taxa comodidade 

R$ 65,00 (sessenta e cinco reias) com camiseta até dia 10 de Março de 2018, mais taxa comodidade. 

Parágrafo Único: Em atenção ao Estatuto do Idoso, a Organização disponibilizará aos atletas acima de 

60 (sessenta) anos desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição. 

14. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser substituído por outro, em 

qualquer situação.  

15. As inscrições para não sócios serão realizadas através do site: www.riscozeroadventure.com.br , Até 

dia 14 de março de 2018, ou até limite das inscrições. 

16. As inscrições para sócios serão realizadas na secretaria do Clube Grêmio Fronteira: Até dia 14 de 

março de 2018, ou até limite das inscrições. 

17. A idade a ser considerada será aquela que o atleta terá em 31 de dezembro de 2018, ou seja, a inclusão 

nas categorias será pelo ano de nascimento. 

18. A organização da prova, bem como, seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos 

de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos.  

19. Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara assinando o termo de responsabilidade que se encontra 

em perfeito estado de saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de sua 

participação na prova.  

20. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para prestação de primeiros 

socorros em caso de acidentes, caso necessário, o atendimento médico de emergência será efetuado na rede 

pública.  

21. Ao se inscrever para esta prova os atletas cedem todos os direitos de utilização de sua imagem.  

22. A entrega do Kit de corrida será realizada no dia 17 de março de 2017, no clube Grêmio Fronteira das 

13h30 h às 18h30. 

23. O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante a apresentação de documento de 

identidade.  

 

 

http://www.riscozeroadventure.com.br/


 

 

 

24. O Kit de participação na corrida é composto por:  

Numeração de peito 

Joaninhas 

Chip de cronometragem 

Camiseta para quem fez opção 

25. O número de peito deverá ser fixado na parte frontal da camiseta, de forma que fique visível.  

26. Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada, sem o descumprimento deste regulamento, 

receberá medalha de participação.  

27. Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30 minutos de antecedência, 18h30  será 

horário da concentração. 

28. O número de peito fornecido deverá ser usado de forma visível durante toda a prova. O mesmo não 

poderá ser rasurado ou alterado, sendo tais atos passíveis de desclassificação.  

29. O atleta receberá uma pulseira de identificação no local onde será o retorno da prova e o mesmo deverá 

estar com ela na chegada da prova. 

30. Toda atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.  

31. O atleta deverá se manter dentro dos limites balizados do percurso sob pena de ser desclassificado.  

31. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério, alterar este regulamento, total ou parcialmente, 

informando as mudanças pelo site oficial da corrida. 

32. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou danificado dentro ou 

fora da área de competição; 

 

33. Para o atleta subir ao pódio de premiação, deverá estar devidamente uniformizado.  Se o atleta não 

estiver presente para receber a sua premiação, deverá indicar alguém para receber em seu lugar informando 

previamente a organização.  

 

 

33. TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade 

Declaro que: 

a. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha 

total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe; 

b. Li e estou de acordo com o regulamento do evento; 

c. Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores; 

d. Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde 

perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento; 

e. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados 

durante a minha participação neste evento; 



 

 

f. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de 

arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de 

divulgação, campanhas, informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações, materiais 

jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia 

atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos, 

ou nas ações acima descritas realizadas pela organização e/ou seus parceiros comerciais, com fins 

lícitos; 

g. Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de 

dados da organização, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico 

cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer 

promoção ou ação promocional bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus 

parceiros; 

h. Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência 

médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; 

antes, durante ou depois do mesmo; 

i. Representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o regulamento da prova e 

com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local; 

j. Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de 

kit, ou qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e 

promoção, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser 

vistos pelos demais sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum tipo de material 

ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes e / ou das pessoas presentes, 

aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas; 

k. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 

serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que 

está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, 

ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da 

organização, podendo ser retirado em qualquer tempo; 

l. Após a retirada do meu kit de participação, que fora devidamente celebrado por mim, ou por 

intermédio de meu treinador ou administrador da equipe; declaro estar ciente de todo o teor do 

regulamento da prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do evento, tendo tomado 

pleno conhecimento das normas e regulamentações da prova.  

“Eu, responsável pela inscrição na corrida rústica GREMIO FRONTEIRA – NIGHT RUN 2018” declaro 

que estou em perfeitas condições de saúde para disputar a prova, isentando à organização, patrocinadores e 

demais entidades de apoio deste evento, de qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes e/ou danos 

físicos e clínicos que os atletas venham a sofrer, assim como autorizo o uso de minha imagem e nome para 

fins legítimos.”  

34. CRONOMETRAGEM DA PROVA: A aferição dos tempos dos corredores da corrida rústica GRÊMIO 

FRONTEIRA – NIGHT RUN 2018” será realizada pelo sistema chip (cronometragem eletrônica) e por 

árbitros. 

 

35. Os corredores deverão, obrigatoriamente, usar uniformes adequados à prática esportiva, não sendo 

permitido correr sem camiseta. 

 

36. A Organização da Prova não se responsabiliza por qualquer acidente que venha a ocorrer com os 

participantes ANTES, DURANTE e APÓS a Corrida, sendo que todas as medidas serão tomadas para a 

segurança dos atletas. 

 

37. Durante a corrida, o atleta deverá manter-se, exclusivamente na pista determinada e divulgada pela 

organização. 

 



 

 

38. No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para realização da Prova, a Organização 

reserva o direito de transferir a Prova, medidas essas que serão tomadas no dia do evento. 

 

39. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta, será passível de desclassificação da 

Prova. 

 

40. Para segurança dos atletas e melhor organização da prova, fica proibida a participação de qualquer tipo 

de animal junto ao atleta/corredor. 

41. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério, alterar este regulamento, total ou parcialmente, 

informando as mudanças pelo site oficial da corrida. 

42. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora.  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO GRÊMIO FRONTEIRA 

FILIPE BERTONCINI GEWEHR COSTA 

FONE: (48) 99957-4917 – (48) 99650-9550 

 


