
 
 
 

 
REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO 

IIº GAIVOTA NIGTH RUN  
 

1 - A PROVA 

1.1.      A Prova IIº GAIVOTA NIGTH RUN  , a ser realizada no município de 

Balneário Gaivota SC , com concentração na Avenida Beira  Centro, será realizada no 

dia 19 de Janeiro  2019.  

1.2 . O EVENTO terá LARGADA e CHEGADA no centro junto a Avenida Beira Mar. 

 1.3. O início do EVENTO está previsto para 19h15 largada para categoria KIDS e as 

20h com tolerância de 15 minutos para prova de 4,2 e 8,4  KM. 

A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de 

Largada para eventuais alterações nos respectivos horários. 

1.4. O percurso será totalmente iluminado pelo sistema publico de iluminação e na orla 

beira da praia também com auxilio  de tochas de fogo. 

1.5. A prova de 8,4 KM será estilo circuito, os atletas irão percorrer duas vezes o 

percurso de 4,2 KM.  

 

2 - CATEGORIAS E REGRAS DE 

PARTICIPAÇÃO 

2.1. Os ATLETAS podem participar do EVENTO inscrevendo-se na PROVA numa 

única CATEGORIA, como as descritas a seguir: 

2.2.A inscrição deverá ser feita exclusivamente no site LMD EVENTOS ESPORTIVOS 

e  loja Mattric Sports. 

2.3.Os grupos de corrida terão desconto somente com cadastramento diretamente com a 

organização pelo email contato@lmdeventosesportivos.com.br e ou pelo watsap (48) 

999820219. 

 2.4. Junto a inscrição, será feito doação de 1kg de alimento não perecível, que será 

entregue na semana seguinte ao evento junto a instituição a ser escolhida pela 

administração municipal de Balneário Gaivota. 
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Parágrafo único: A entrega do alimento deverá ser feita na retirada do kit atleta, caso  

não ocorra,  será cobrado valor de 5,00 reais do atleta antes da prova para que seja 

adquirido o alimento, caso contrário o mesmo não estará apto para participar da prova.  

 

 

2.5. O valor da inscrição segue da seguinte forma: 

 

KIT DATA LOTE VALOR INSCRIÇÃO 

 Kit básico(chip, nº de 

peito,medalha participação,água e 

frutas) 

_____________________________ 

 kit básico (chip , nº de peito e 

medalha participação, água e 

frutas )  

 

Até dia 13/12/2018 

 

 

___________________ 

De 15/12 à  09/01/2019  

25,00 reais + 1kg alimento não 

perecível.  

 

__________________________ 

35,00 reais + 1kg alimento não 

perecível.  

 

Kit Completo ( Chip, nº peito, 

pulseira refletiva,barra cereal, 

paçoquinha,tablete chicle,Regata 

personalizada , medalha de 

participação, água e frutas)   

Até dia 13/12/2018 45,00 reais + 1kg alimento não 

perecível.  

 

Kit Completo ( Chip, nº peito, 

pulseira refletiva,barra cereal, 

paçoquinha,tablete chicle,Regata 

personalizada,carbogel e medalha 

de participação, água e frutas)   

De 15/12/2018 à 

09/01/2019 

55,00 reais + 1kg alimento não 

perecível.  

 

KIDS –  ( nº peito,barra 

cereal,paçoquinha, pulseira 

refletiva, medalha de participação, 

água e frutas ) 

De 13/12/2018 à 

17/01/2019 

 1kg alimento não perecível.  

 

 

Obs: Conforme Lei Federal nº 10741/2003, os idosos tem direito a 50% do valor da 

inscrição. 

2.4.O regulamento , poderá ser retirada no site LMD EVENTOS ESPORTIVOS ou 

solicitar via email contato@lmdeventosesportivos.com.br.  

2.5. No dia do evento o atleta deverá apresentar junto a organização a carteira de 

identificação oficial com foto, para estar apto para competir. 

2.6. Cada atleta deverá estar usando o chip atleta conforme instruções fornecidas na 

retirada do kit ou no dia do evento pela organização. 
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2.7. O evento terá limite máximo de  trezentos ( 300 ) participantes.  

 

3- REGRAS GERAIS DO EVENTO 

3.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de 

transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias 

ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

3.2. Ao participar deste EVENTO, 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 e/ 

ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

3.3.Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção. 

Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA sob 

responsabilidade desta. 

3.4. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 

emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 

responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências desta decisão. 

3.5. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

monitores para a orientação dos participantes. 

3.6. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, água e frutas, Vestiários e 

banheiros localizados próximos da LARGADA e CHEGADA. 

3.7. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR 

no interior do ginásio de esporte e suas instalações tais como;  relógios, roupas ou 

acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, 

cartões de crédito etc. 

3.8. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 

EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do 

EVENTO. 

3.9. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

3.10. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido 

pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da 

LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. 

3.11.A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos 

causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

3.12.Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA-OFICIAL da competição deverá 

ser feita, por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do 

resultado no site da LMD EVENTOS ESPORTIVOS. 



.13.Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por 

questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior. 

3.14.O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer 

impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

3.15.Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à 

ORGANIZAÇÃO, a Ficha de Inscrição ou realizada via email ou loja Mattric Sports em 

Sombrio. 

3.16. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E 

PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

3.17. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não 

comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova. 

3.18. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E 

PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico 

ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo 

de correspondência. 

3.19. O NÚMERO DE PEITO deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta. 

3.20. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação ou 

má visualização de tal número implicará na desclassificação do ATLETA ou poderá ser 

retirado antes do funil de chegada pelos fiscais do EVENTO. 

3.21. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis 

no evento ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

3.22. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando 

estas alterações na retirada do Kit. 

 

4- REGRAS ESPECÍFICAS 

4.1. A idade mínima para as provas de 4,2 e 8,4 km será de 12 anos e Kids 03 anos, 

porém com autorização do seu responsável legal, tendo total responsabilidade pelo 

mesmo por quaisquer problema de saúde que venha a ocorrer com o mesmo. 

4.2. Não haverá a devolução do valor da inscrição em nenhuma das hipóteses. 

4.3. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha 

uma autorização por escrito do ATLETA, acompanhada de cópia de um documento de 

Identidade do ATLETA, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da inscrição ou 

da retirada do kit. 

4.4. O EVENTO terá duração máxima de 2 h (duas horas). 

4.5. Somente poderão participar do EVENTO, ATLETAS que não estejam suspensos 

pela CBAt, que não façam uso de substâncias proibidas, ou ainda que não estejam 

cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou 

Federações, vigente à época do EVENTO. 



4.6. O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 

para alcançar qualquer tipo de vantagem. 

4.7. É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico 

sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

4.8. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA. 

4.9. A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

4.10. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade 

atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO. 

4.11. A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no EVENTO 

ATLETAS especialmente convidados. 

 

 

 TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL  

Estou de acordo com o termo de responsabilidade. 

IMPORTANTE: 

Declaro que: 

· Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento 

organizado pela LMD Eventos Esportivos “IIº GAIVOTA NIGTH RUN” são de 

minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou 

coordenador de equipe.  

· Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponível no site LMD EVENOS 

ESPORTIVOS.  

· Participo do evento IIº GAIVOTA  NIGTH RUN  –BALNEÁRIO GAIVOTA  SC, 

por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

· 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. 

· Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por 

mim causados durante a minha participação neste evento. 

· 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 serem 

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 empresa LMD EVENTOS ESPORTIVOS e/ou seus parceiros 

comerciais. 

· Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente 

no banco de dados da LMD EVENTOS ESPORTIVOS, 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, ação promocional e 

programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus 

parceiros. 



· 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada 

de meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio 

de meu TREINADOR, CAPITÃO DE EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE 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. 

E que é de responsabilidade do inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-

mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site LMD EVENTOS 

ESPORTIVOS link  do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, 

notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua 

participação no evento. 

05 – DAS CATEGORIAS 

Art.  As categorias e respectivas faixas etárias do IIº GAIVOTA NIGTH RUN  , serão  

as seguintes: 

 

KIDS – 100 mt / 200 mt /  400 mt  

Ano Nascimento Masculino – Feminino Categoria 

Até 2012 M/F SUB 07 

2010 até 2011  M/F SUB 09 

2008 até 2009 M/F SUB 11 

 



 

 

  4,2 km / 8,4 km 

Idade Masculino - Faixa Etária Feminino - Faixa Etária 

   

 Até 18 anos 

19 a 24 anos 

M18 

M24 

F18 

F24 

25 a 29 anos M29 F29 

30 a 34 anos M34 F34 

35 a 39 anos M39 F39 

40 a 44 anos M44 F44 

45 a 49 anos M49 F49 

50 a 54 anos 

55 a 59 anos 

M54 

M59 

F54 

F59  

60 anos acima MA60 FA60 

 

  
 CATEGORIA ABERTO GERAL MASCULINO (  4,2 KM / 8,4 KM  )  

 CATEGORIA ABERTO GERAL FEMININO (  4,2 KM 8,4 KM ) 

 CATEGORIA REGIONAL ( região Amesc ) MASCULINO (4,2 KM / 8,4 KM) 

 CATEGORIA REGIONAL ( região Amesc ) FEMININO (  4,2 KM / 8,4 KM ) 

 CATEGORIA LOCAL ( Balneário Gaivota ) MASCULINO (4,2 KM / 8,4 KM) 

 CATEGORIA LOCAL ( Balneário Gaivota ) FEMININO ( 4,2 KM / 8,4 KM ) 

 

 

 

 

Obs: Caso o atleta seja classificado até o 5º lugar na categoria aberto geral, o 

mesmo não terá direito na categoria por idade . 

Vale lembrar que a categoria Regional e Local foi criada para identificar e valorizar os 

atletas de Balneário Gaivota e região da AMESC.   

 

 

06 - CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA 

6.1. A classificação dos ATLETAS na prova será através do tempo liquido registrada 

pelo chip atleta. 

6.2. O resultado será informado até 1 hora após a chegada do ultimo atleta a cruzar a 

linha de chegada. 



07 - PREMIAÇÃO 

7.1. Todo ATLETA que completar o EVENTO em conformidade com este 

REGULAMENTO, terá direito as premiações disponíveis nas categorias. 

7.3.Na data da realização do EVENTO, somente receberão as premiações a que 

delas fizerem jus (de forma extraoficial) os ATLETAS classificados do 1º ao 5º 

Lugares nas categorias. 

7.4. Haverá cerimônia de premiação no pódio. 

7.5. Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para premiação, 

deverão encaminhar-se imediatamente à área de premiação. 

7.6. Quando houver qualquer tipo de premiação em dinheiro ou produtos, os valores 

apresentados referem-se ao total do desembolso a ser efetuado pela 

ORGANIZADORA cabendo a cada ATLETA ganhador o pagamento dos tributos 

competentes, impostos, encargos, documentação e transferência. 

7.7. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de 

premiação.  

7.8. Os ATLETAS que não estiverem presentes na entrega do prêmio a que dele 

fizer jus no dia do EVENTO terão um prazo de até 30 (Trinta) dias para fazer a 

retirada ou solicitar que alguém o faça , informando via email 

contato@lmdeventosesportivos.com.br  , caso contrario não terá direito a 

premiação. 

7.9. Fica definido as premiações por categoria abaixo: 

4,2 KM / 8,4 KM 

 

Idade 
Masculino - Faixa 

Etária 
Premiação 

 Até 18 anos 

19 a 24 anos 

M/F18 

M/F24 
Troféu - 1º  / 2º  / 3º / 4º e 5º 

Troféu - 1º  / 2º  / 3º / 4º e 5º 

25 a 29 anos M/F29 Troféu - 1º  / 2º  / 3º /  4º e 5º 

30 a 34 anos M/F34 Troféu - 1º  / 2º  / 3º /  4º e 5º 

35 a 39 anos M/F39 Troféu - 1º  / 2º  / 3º /  4º e 5º 

40 a 44 anos M/F44 Troféu - 1º  / 2º  / 3º /  4º e 5º 

50 a 54 anos 

55 a 59 anos 

M/F54 

               M/F59 
Troféus - 1º  / 2º  / 3º / 4º e 5º  

60 anos acima MA/FA60 Troféus - 1º  / 2º  / 3º / 4º e 5º      

ABERTO LOCAL M/F Troféus - 1º  / 2º  / 3º  

ABERTO GERAL M/F Troféus – 1º / 2º / 3º / 4º / 5º 

ABERTO REGIONAL M/F Troféus – 1º / 2º e 3º 
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KIDS 

 

Idade 
Masculino - Faixa 

Etária 
Premiação 

SUB 07 M/F Troféu -1º  / 2º  / 3º / 4º e 5º 

SUB 09 M/F Troféu -1º  / 2º  / 3º/  4º e 5º 

SUB 11 M/F Troféu -1º  / 2º  / 3º/  4º e 5º 

 

GRUPOS DE CORRIDA 

 
 Premiação  

 
Troféu -1º  / 2º  / 3º / 4º 

5º / 6º / 7° / 8° / 9° e 

10°. 

 

 

 

08 – RETIRADA DO KIT ATLETA 
 

8.1. Cada atleta terá  direito do kit atleta completo ou básico caso faça sua inscrição até 

o dia 09 de janeiro 2019. 

8.2. A retirada do kit atleta será no sábado dia 19 janeiro 2019 das 9h30h as 14h na loja 

Mattric Sports em Sombrio S/C, caso não seja possível a retirada neste horário, o 

mesmo deverá fazer no mesmo dia no local da largada da prova das 16h as 18h.  

 

09 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou 

participação especial. 

8.2. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, 

através do e-mail: contato@lmdeventosesportivos.com.br. 

8.3. O telefone para atendimento a atletas do IIº  GAIVOTA NIGTH RUN, (48) 

999820219.  

8.4. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

8.5. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA. 

REALIZAÇÃO: 

LMD EVENTOS ESPORTIVOS 

APOIO: 

MATTRIC SPORTS 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE 

SUPERMERCADO ABC 

POLICIA MILITAR DE SOMBRIO 

CORPO DE BOMBEIROS  

SECRETARIA DE SAÚDE  

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ATLETISMO 

 

Fernando Luiz Ferreira 

Organizador e responsável técnico 

 

 

 

 

Balneário Gaivota, Novembro 2018. 


