
GUTES RENNEN 

REGULAMENTO DO EVENTO 

1. OBJETIVO:  

Em prol da UPAA, a Gutes Rennen tem por objetivo promover a integração entre atletas e a 

comunidade por meio de uma atividade física, visando o bem-estar dos envolvidos e de todo o público presente, 

pois além do incentivo à prática de esportes, esta corrida contribuirá com os animais abandonados. 

 

2. INFORMAÇÕES:  

DATA: 26 de outubro de 2019  

LOCAL: Avenida Francisco Bechauser (Em frente a Prefeitura Municipal) 

LARGADA: 16h00min 

DISTÂNCIAS: 5 km e 10 Km  

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 PERCURSO 5 km e 10 Km  

1º Lote (PROMOCIONAL): R$ 55,00 + taxa de comodidade (Primeiros 10 dias de inscrição) 

2º Lote: R$ 70,00 + taxa de comodidade (Até 23/10) 

3.2 Inscrições se encerrarão no dia 23 de outubro de 2019. 

3.3 LOCAL: www.riscozeroadventure.com.br  

3.4 BENEFÍCIOS 

A inscrição para à prova dá direito ao kit do atleta, composto por número de peito, chip de cronometragem, 

camiseta e possíveis brindes de patrocinadores. 

3.5 PARTICULARIDADES 

3.5.1 Não é permitida à inscrição de atletas menores de 16 anos, para atletas com 16 e 17 anos, somente com 

autorização dos pais ou acompanhados por um responsável. 

3.5.2 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. 

3.5.3 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento, declara encontrar-se 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 um chip 

descartável para cronometragem do tempo. 

 

5. PREMIAÇÃO 

Troféu para os 5 primeiros colocados Geral Masculino e Feminino 

Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria.  

5.1 CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO  

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


A cerimônia de premiação será realizada na estrutura montada no local do evento, no mesmo dia da 

prova. Não serão entregues troféus em outra data ou em outro local.  

 

6. ENTREGA DE KIT 

Locais de entrega: A definir 

Para a retirada do kit o atleta, deverá apresentar um documento com foto. 

 

7. CATEGORIAS 

As categorias serão divididas em Masculino e Feminino e em 5Km e 10Km conforme faixa etária abaixo. 

A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia 31/12/2019. 

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 anos acima 

 

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. 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os 

devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que a GUTES RENNEN, trata-se de uma corrida com distância de 5km e 10Km, com certo 

grau de dificuldade; 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não existe 

nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas; 

3. 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 a Meri Assessoria 

Esportiva e Risco Zero Adventure, seus 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. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de 

visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou 

político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que 

ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado 

pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

6. 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 da prova e do local do evento 

em qualquer tempo. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento 

ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por 

fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para Meri Assessoria 

esportiva e Risco Zero Adventure, veículos de comunicação, mídia e patrocinadores envolvidos. 

 9. 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.  

 

Local e data: _______________________________________________________________  

 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

 


