
INFORMAÇÕES GERAIS  

Data: Sábado, 16 de novembro de 2019. 

Distancias: 6km, 12km. 

Local: Parque de Exposições Ouro Verde, localizado na rua Vereador Moises Damasco 
470 – Piedade, Canoinhas SC. 

Largadas e Chegadas: Largadas e Chegadas acontecem no mesmo local.  

Horários de largada: 15:00 as duas categorias. 

 
PARTICIPANTES E CATEGORIAS 

A data base para cálculo das categorias é a idade completa até 31/12/2019 
 
Categorias por distâncias: 6km e 12km 

 
CIRCUITO 6 KM:  

Geral Masculino e Feminino. 

Categoria - 16 a 20 ANOS  

Categoria - 21 a 25 ANOS 

Categoria - 26 a 30 ANOS 

Categoria - 31 a 35 ANOS 

Categoria – 36 a 40 ANOS 

Categoria – 41 a 45 ANOS 

Categoria – 46 a 50 ANOS 

Categoria – 51 a 55 ANOS 

Categoria – 56 a 60 ANOS 

Categoria – 61 ACIMA 
 
 
CIRCUITO 12 KM: 

Geral Masculino e Feminino. 

Categoria - 16 a 20 ANOS  

Categoria - 21 a 25 ANOS 



Categoria - 26 a 30 ANOS 

Categoria - 31 a 35 ANOS 

Categoria – 36 a 40 ANOS 

Categoria – 41 a 45 ANOS 

Categoria – 46 a 50 ANOS 

Categoria – 51 a 55 ANOS 

Categoria – 56 a 60 ANOS 

Categoria – 61 ACIMA 

Aqueles corredores que não tenham cumprido 18 anos até a data do evento, deverão 
apresentar, ao momento do credenciamento para participar da prova de 6km e 12km 
o termo de responsabilidade de menor de idade (Disponível no final deste documento 
para fins de preenchimento e impressão antecipadas).  

PREMIAÇÃO 

Categoria 6 Km e 12 Km: 

Troféus do 1º ao 5º na classificação geral feminina e masculina (Não receberão 
premiação nas categorias). 

Premiação em Dinheiro na geral: 

GERAL 

MASCULINO FEMININO 

1º Lugar R$ 600,00 1º Lugar R$ 600,00 

2º Lugar R$ 400,00 2º Lugar R$ 400,00 

3º Lugar R$ 200,00 3º Lugar R$ 200,00 

 
Troféus do 1º ao 5º na classificação por categoria de idade feminina e masculina, 
medalha para todos os participantes que concluírem a prova. 
 

INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser realizadas pela internet através do site 
www.riscozeroadventure.com.br No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento 
assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o 
participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade 



por sua participação no evento de acordo com o Termo de Responsabilidade, parte 
integrante deste regulamento. 

As inscrições são pessoais e intransferíveis, no entanto, caso seja necessário, a 
organização poderá entregar o Kit para terceiros mediante o pedido preenchido e 
assinado pelo participante (Disponível no final deste documento para fins de 
preenchimento e impressão antecipadas, será necessário a apresentação da cópia do 
RG do atleta inscrito, acompanhado do Termo de Responsabilidade e assinado pelo 
atleta). 

Obs.: A entrega do Kit NÃO autoriza terceiros a participar da prova! 

 
A organização não enviará via correios nem fará a entrega do kit após a data pré-
estabelecida. 

Os valores de inscrição e datas limite estão disponibilizados abaixo do presente 
regulamento. 

O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese. 

O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não 
presença na entrega do kit ou autorização para retirada por terceiros. 

O atleta é responsável pela veracidade das informações colocadas no momento da 
inscrição, estando sujeito à desclassificação caso algum dado não seja verídico. 

Em casos comprovados, por motivo médico, que impossibilitem a participação do 
atleta o mesmo poderá solicitar até o dia 09 de novembro transferência para terceiros 
ou crédito do valor pago (descontados os devidos gastos administrativos). 

Não serão realizadas inscrições após o prazo. 

A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos assim como 
adicionar ou limitar o número de inscrições da PROVA em função de necessidades 
técnicas/estruturais sem aviso prévio. 

Para os interessados em participar das duas modalidades estaremos dando como 
bonificação o almoço de domingo como forma de incentivo.  

PERÍODO INSCRIÇÃO: 20/08/2019 à 13/11/2019. 

Para menores de 18 anos, será obrigatória a assinatura autenticada em cartório de 
um responsável legal no TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA 
MENORES DE 18 ANOS (Disponível no final deste documento para fins de 
preenchimento e impressão antecipadas). 

1º Lote De 20/08/2019 à 20/09/2019 R$ 70,00 + Taxas 
2º Lote De 21/09/2019 à 21/10/2019 R$ 80,00 + Taxas 
3° Lote De 22/10/2019 à 13/11/2019 R$ 90,00 + Taxas 



FORMAS DE PAGAMENTO:  
 
1) À vista no boleto bancário até dia13/11/2019. 
2) Em até 1 vezes no cartão de crédito até 13/11/2019. 
 

KIT ATLETA 
- NUMERAL C/ CHIP  
- CAMISETA 
- CARBOGEL  
- BRINDES 
- MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO 
- CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 

RETIRADAS DE KITS 

Horário para retirada de kits será das 08:00 às 14:00 no dia do evento. 
Os competidores, no momento do credenciamento, para retirar seu número, chip e kit 
de corredor devem apresentar OBRIGATORIAMENTE:  

 Documento de identificação 
 

 Termo de Responsabilidade (Disponível no final deste documento para fins de 
preenchimento e impressão antecipadas). 
   

 Para menores de 18 anos, será obrigatória a assinatura autenticada em cartório 
de um responsável legal no TERMO DE RESPONSABILIDADE E 
AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS (Disponível no final deste 
documento para fins de preenchimento e impressão antecipadas). 

As inscrições são pessoais e intransferíveis, no entanto, caso seja necessário, a 
organização poderá entregar o Kit para terceiros mediante o pedido preenchido e 
assinado pelo participante (Disponível no final deste documento para fins de 
preenchimento e impressão antecipadas, será necessário a apresentação da cópia do 
RG do atleta inscrito, acompanhado do Termo de Responsabilidade e assinado pelo 
atleta). 
 
Obs.: A entrega do Kit NÃO autoriza terceiros a participar da prova 
A organização não enviará via correios nem fará a entrega do kit após a data pré-
estabelecida. 
  
CRONOMETRAGEM  

A entrega do chip de cronometragem será efetuada juntamente com o kit de 
participação. 

O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se 
observar por algum fiscal à falta do uso do chip. 



A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as 
consequências de sua não utilização. Caso o chip não seja descartável (será 
informado no momento de entrega do kit), ao final da prova, o participante deverá 
trocar o chip pela medalha de participação. As 3 (três) primeiras colocações da 
GERAL masculina e feminina serão definidas por ordem de chegada. As demais 
colocações da GERAL e todas das CATEGORIAS serão definidas pela apuração do 
tempo líquido, gasto por cada atleta para completar o percurso. 
  

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS  

O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar afixado na parte frontal 
e perfeitamente visível para todas as distâncias. 

REGRAS E CONDIÇOES GERAIS  

É responsabilidade do participante:    

Aceitar totalmente o REGULAMENTO. 

Assumir total responsabilidade pelos dados fornecidos. 

Estar fisicamente apto para a prova. 

Estar ciente da importância em realizar um controle médico prévio à corrida. 

Respeitar estas regras de competição, assim como as normas de circulação e as 
instruções dos responsáveis de cada prova. 

Eximir aos Organizadores, à Prefeitura Municipal, aos proprietários das terras pelas 
que passe a corrida e aos Patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes 
pessoais; danos e/ou perdas de objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua 
participação na prova. 

Isentar aos organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as consequências 
do descumprimento de qualquer item ou dica deste regulamento. 

A Organização disponibilizará ambulância para a assistência extra- hospitalar a quem 
precise. Cada atleta deve ter conhecimento das possíveis consequências da prática 
de uma atividade deste tipo, deverá, portanto, assumir e ser responsável de qualquer 
gasto relacionado a emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo Seguro de 
Corredor e a atenção da emergência em terreno seja com ambulância, socorristas da 
Organização. Em caso de ser necessário, para continuar com os primeiros-socorros, 
serão transferidos para o hospital mais próximo.  

O percurso poderá ser modificado antes ou durante o desenvolvimento da prova 
atendendo as razões de segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a 
Organização leve em consideração. Caso a decisão seja tomada antes da largada os 
corredores serão notificados.  

As imagens que se obtenham na competição poderão ser utilizadas pela Organização 
e pelas Empresas Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou 



de produtos associados ao mesmo. Os competidores que aceitarem participar deste 
evento não terão direito a realizar reclamações. 

Os participantes devem escolher o tamanho de camiseta logo durante o processo de 
inscrição.  

A organização não se responsabiliza pelos pertences dos atletas deixados dentro ou 
fora do Parque. 

A organização se reserva ao direito de modificar ou acrescentar algum item no 
presente regulamento comprometendo-se em publicar comunicado com alterações no 
site oficial e via e-mail aos participantes. 

SEGUROS.  

Os corredores estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais cujas 
Condições Particulares poderão ser consultadas com organização da prova pelo e-
mail canoinhasbiketeam@gmail.com . A cobertura será de: Cobertura por Morte 
Acidental ou Invalidez Total e Parcial Permanente em caso de Acidente; reembolso 
em valor pré-definido para gastos em assistência médica e farmacêutica por acidente. 

Âmbito de cobertura: estritamente durante a participação do evento. 

Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice é por conta do participante. 
 

SUSPENSÃO, ADIAMENTO OU CANCELAMENTO DA PROVA 

A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão 
da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou 
motivos de força maior.  

A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, 
sendo comunicando aos inscritos está decisão pelo site oficial da corrida. 

Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data não 
haverá devolução do valor da inscrição. 

Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos 
deverão solicitar o reembolso da inscrição. 
  

Sejam bem-vindos 

 

 

 

 

 



Termo de Responsabilidade 
 

Eu,__________________________________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________________________,DECLARO para os devidos fins de direito que:                        
1. Estou ciente de que se trata de uma competição de corrida, esporte de risco e de 
grande esforço físico; 2. Sou responsável pelo meu estado físico, mental e 
equipamento pessoal, utilizados durante esta prova e declaro que não existe nenhuma 
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 3. Li, conheço, 
aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do evento, 
disponível na página de internet no site www.sprinta.com.br, declaro ,                           
expressamente , que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo 
equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, a legar futuramente não concordar com 
as mesmas. 4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso 
sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta grave. Excluo meu 
direito de reclamação sobre tais aspecto s da prova e m qualquer órgão civil ou      
militar e/o u Tribunal. 5. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e 
amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevista s em qualquer 
meio de comunicação, sem geração de ônus para os Organizadores, Mídia,                
Patrocinadores e Apoiadores. 6. Compreendi e estou de acordo com todos os itens 
deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de 
toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por           
consequência da minha participação nesta PROVA. 7. Declaro ter ciência que     
menores de 18 anos só participarão da prova com a autorização expressa de seu 
responsável legal que responderá pelos atos, sejam eles intencionais ou por 
desconhecimento e ainda solidário às atitudes isoladas dos demais integrantes e à s 
decisões tomadas em regime de maioria pela equipe, assumindo total                            
responsabilidade caso infrinjam legislações de âmbito municipal, esta dual ou            
federal. 8. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos 
e suas consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de 
invalidez e morte), isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores         
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta 
PROVA/EVENTO.  

 

_______________, _ ____ de ___________ de _________. 

 
Assinatura d o Atleta: __________________________________________________                       
Nome d o Atleta :_ ____________________________________________________ 
Documento d e Identidade: _____________________________________________          
Assinatura d o Responsável ( se menor de 1 8 anos) _________________________ 
Documento de Identidade:______________________________________________ 

 

 



 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos 

 

 

Eu, _________________________________________________ (nome completo 

do pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade ______________________, 

portador(a) do RG nº __________________, órgão expedidor 

___________________, e inscrita no CPF/MF nº ____________________ autorizo 

o(a) adolescente/filho(a) _________________, com ______ anos de idade, 

conforme documento de identidade que porta, de quem sou ____________(relação 

de parentesco) a participar do evento denominado: 

_________________________________________ (nome do evento, show, festa), 

 no local ____________________________________________________________,  

dia ____/____/___, em companhia de 

_____________________________________, com ______ anos de idade, portador 

e carteira de identidade nº. _________________ residente e domiciliado em: 

______________________________________________ (endereço do 

responsável). 

 

Local: _____________________  Data ___/___/___ (data da assinatura) 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do pai (ou responsável legal) 

 

Telefones de contato do responsável: 

________________________________________ 

 



AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS  

 
 

Preencher a ficha abaixo, assinar e anexar cópia simples do RG de ambos.  
 

 
Eu................ ....... ........... ........... ....... ........... ... ........... ....... ..., portador do 
CPF.............. ........... ....... ..., venho solicitar a retirada do meu Kit referente a 
participação no evento....................................................................................pelo 
Senhor(a)..................................................,portador(a) do CPF..............................  

 

 

_____________________________de __________________de_______.  

 

 

 

_____________________                                                        ________________________ 
         Assinatura Atleta                                                                   Assinatura Responsável  

 
  


