
REGULAMENTO  

CIRCUITO DE CORRIDAS DE GRAVATAÍ - 2020 

 

IMPORTANTE: Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas 

a critério da organização. Sem aviso prévio. 

1. O EVENTOS DO CIRCUITO DE CORRIDA DE GRAVATAÍ  

Os organizadores da Corrida Naturalfit, Urban Race, Unbreakable, Corrida e 

Caminhada INEURO contra o AVC e ADV RACE reuniram-se para oferecer um combo de 

inscrições para os cinco eventos com um lote promocional até o dia 25 de março de 

2020. 

 

1.1 RESUMO DAS PROVAS. 

 

Naturalfit – Corrida e Caminhada em Morungava – RS  por trilhas do interior do 

município. 

Distâncias: 6 a 8km, 11 a 14km, 18 24km. 

Maiores informações pelo número: 51 84311803 – Rafael Pacheco 

Data: 19/04/2020 – 9h 

Regulamento: 

https://storagefileta.blob.core.windows.net/ticketagora/arquivos/evento/29368/9ecd

67c5acff49999d6240220748bb3c637165179793867229.pdf 

 

Urban Race – Corrida de obstáculos urbana em Gravataí, com 30 obstáculos em um 

percurso de 1,5 km. Uma prova realizada em quartetos. E contra relógio. 

Maiores informações pelo número: 51 999778198 – Junior Damiani 

Data: 17/05/2020 – 9h 

Regulamento: em breve  

 

Unbreakable -  Corrida e caminhada realizada pela SABRE ODONTO em Gravataí, 

percurso de 5 a 8 km. 

Maiores informações pelo número: 51 999778198 – Junior Damiani 

Data: 28/06/2020 – 9h 

Regulamento: em breve  

 

Corrida e caminhada INEURO contra o AVC – Realizada no centro de Gravataí, 

percurso de 5km e 10km. 

Maiores informações pelo número: 51 999778198 – Junior Damiani 

Data: 18/10/2020 – 16h 

Regulamento: em breve  

 

 

ADV RACE – Corrida de obstáculos realizada na Cerâmica Cherubini em Gravataí, 

percurso de 8km e 16km. A prova pode ser realizada individual ou quartetos mistos. 

Individual ( 8 e 16km) – Quartetos mistos ( 8km). 

Data: 29/11/2020 – 10h 

Regulamento: em breve  

https://storagefileta.blob.core.windows.net/ticketagora/arquivos/evento/29368/9ecd67c5acff49999d6240220748bb3c637165179793867229.pdf
https://storagefileta.blob.core.windows.net/ticketagora/arquivos/evento/29368/9ecd67c5acff49999d6240220748bb3c637165179793867229.pdf


 

 

2. PROGRAMAÇÃO  

As programações seguirão cada regulamento vigente que estarão disponíveis em breve com 

seus respectivos organizadores. 

 

3. ELEGIBILIDADE 

 3.1 Poderão participar indivíduos de ambos o sexo, regularmente inscritos e expressar 

concordância com as normas do Regulamento Oficial dos Eventos e assinatura dos Termo de 

Responsabilidade.  

3.2 A participação no evento fica restrita aqueles que seguirem as regras dospostas em cada 

regulamento de cada prova. 

3.3 Aqueles que forem declarados suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela 

IAAF, CBAt, FAERGS, Justiça Desportiva ou Justiça Comum, não poderão ser inscritos no 

evento. Caso venha a conseguir a inscrição omitindo sua condição de suspenso, com a 

referência supra, sua inscrição e resultado serão considerados sem efeito e o valor da inscrição 

não será devolvido. 

 

 

4. INSCRIÇÕES  

4.1 A inscrição está sujeita a disponibilidade de vagas.  

4.2 As inscrições serão encerradas dia 25 de março, ou em data anterior a esta, quando 

esgotarem-se as vagas, podendo ficar a critério de seus organizadores ser prorrogada ou 

encerrada com antecedência  

4.3 A efetivação da inscrição se faz pela conclusão do todo o seu processo através do site 

youmovin.com.br  

4.4 Cada pagamento está vinculado a um pedido de inscrição, e em caso de pagamentos de 

boletos em duplicidade, ou diferentes ao devidamente mencionado, não serão entregues kits 

adicionais ou devolvidos valores.  

4.5 O preço da inscrição na Corrida será aquele descrito em tempo real no site 

youmovin.com.br ou  página Oficial de cada evento ou promotores dos mesmos.  

4.6 Cada atleta só poderá estar inscrito em apenas uma determinada modalidade 6.10 Em  

4.7 De forma facultativa, o Organizador do evento, pode fornecer cortesias de participação 

para este evento.  

 

 



 

5. VALORES DE INSCRIÇÃO - COMBO 

 

Via site e e-mail: www.youmovin.com, juniordamiani.com.br, keepmoving10@yahoo.com.br 

 - Até o dia 25/03/2020, investimento de R$ 325,00 para as 5 provas. 

 

 

6. KIT DE PARTICIPAÇÃO (Composição e Retirada)  

6.1 Para participação do evento será disponibilizado um Kit de Participação, composto de: 1 

Número de Participação (para uso no dorso) e um chip de cronometragem em forma de 

pulseira de troca para revezamento, ou chip de peito (respeitando cada regulamento de cada 

prova) Sendo estes de uso obrigatório durante a prova.  

6.2 Será oferecido para cada atleta inscrito, como cortesia, Camisetas do Evento, e podendo 

apoiadores, patrocinadores e/ou a organização do evento disponibilizar outros itens além 

destes no kit, mas sem nenhum tipo de obrigatoriedade.  

6.3 Os itens ofertados como cortesia, poderão ser oferecidos sem opções de escolha de 

tamanho, cor e outra variedades, não existindo obrigatoriedade, por parte da Organização, 

disponibilizar em estoque, no ato da entrega de kit e/ou nas suas instalações as opções 

escolhidas durante o ato de inscrição. Assim estando sujeita à disponibilidade de estoque e a 

alteração as opções escolhidas durante a inscrição.  

6.4 Os itens ofertados como cortesia não são de uso obrigatório para participação do evento, e 

o atleta não pode alegar impossibilidade de participar do evento, caso não tenha camiseta em 

tamanho que lhe sirva e/ou outro item em opções diferente de sua vontade.  

6.5 É obrigatória a Retirada do Kit de Participação em local e horários divulgados previamente 

no site do evento ou na página oficial dos promotores dos mesmos.  

 

Entregas de kits:  

As entregas dos kits e chip respeitaram os regulamentos vigentes de cada prova. 

 

7. INSTRUÇÕES e REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 7.1 Por questões de segurança dos participantes e/ou por solicitações dos órgãos públicos 

competentes, os percursos e obstáculos podem sofrer alteração. Se isso acontecer, as 

modificações serão anunciadas pelo sistema de som antes da largada ou durante a prova pelos 

organizadores no percurso de prova, sendo importante que os participantes estejam atentos a 

todos os sinais. 

7.2 O Percurso será divulgado com antecedência através do site do evento e páginas de 

divulgação, mas os obstáculos não serão divulgados.  

7.3 É obrigação do Participante da Prova ter o conhecimento do Percurso e cumprir o TODO o 

trajeto e transpor todos os obstáculos colocados na prova que foi escolhido no ato da 

http://www.youmovin.com/


inscrição, em sua totalidade. Não sendo permitido qualquer meio ou recurso auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido cortes de percurso 

indicado, utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido 

pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer 

momento da corrida. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do(a) atleta e 

da equipe.  

 

8. RESULTADO  

Os resultados serão divulgados conforme regulamento de cada prova. 

 

9. PREMIAÇÃO  

As premiações seguirão os regulamentos vigentes de cada prova. 

 

 

10. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS  

10.1 Ao participar destes eventos, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos a esta ou outras provas promovidas pelos 

Organizadores, sem acarretar nenhum ônus aos Organizadores, renunciando o recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos aos Organizadores, Patrocinadores, 

Apoiadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.  

10.2 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem para os Organizadores do Evento, seus 

patrocinadores, e apoiadores  

10.3 A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos ao evento têm os 

direitos reservados aos Organizadores. E qualquer forma de divulgação de imagens da corrida 

ou interesse em destinar um profissional para a cobertura da corrida estará sujeita à 

autorização e aprovação da Organização do Evento. 

 

11. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DOS EVENTOS  

11.1 A Organização dos Eventos, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a 

suspensão total ou parcial, iniciada ou não, por condições que coloquem em risco a 

integridade física dos participantes, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa 

a corrida, por qualquer um destes motivos em qualquer momento e sem o consentimento ou 

aviso prévio aos participantes, parceiros e patrocinadores.  E esta poderá ser considerada 

realizada e não haverá designação de nova data para sua realização, caso seja necessário, a 

organização passará a nova data em até 20 dias após a data atual da prova. Ficando os 

participantes cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos de tal 



eventual suspensão do evento, não gerando qualquer responsabilidade as empresas 

organizadoras, e não havendo devolução do valor de inscrição.  

 

11.2 Os Eventos poderão ser adiados ou cancelados a critério da Organização, sendo 

comunicado aos inscritos esta decisão no sistema de som do evento, por site ou páginas 

parceiras do evento em qualquer momento. 

 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 A segurança dos eventos receberão apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 

para a orientação dos atletas.  

12.2 Não será permitida a divulgação ou propaganda ou comércio de qualquer produto ou 

natureza dentro da área de competição e ou área do evento, exceto nos equipamentos 

esportivos utilizados pelos participantes para uso durante a prova ou autorizados pela 

organização geral do evento. 

12.3 Os eventuais Recursos, protestos ou reclamações relativas ao resultado final da 

competição referente aos primeiros colocados ou condução da prova deverão ser feitos, por 

escrito, até trinta minutos após a divulgação à Organização do Evento.  

12.4 Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou dano aos equipamentos 

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, 

tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas ou 

terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. Os custos de transporte, 

hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 

da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma serão de responsabilidade 

exclusiva do participante.  

12.5 É obrigatório que o participante apresente na entrega de kit o termo de responsabilidade 

impresso e assinado para participar da prova.  

12.6 As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do e-mail: 

keepmoving10@yahoo.com.br  

12.7 A Organização do evento poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente.  

12.8 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão organizadora 

do evento de forma soberana, não cabendo recurso destas decisões. 

 


