REGULAMENTO
TRACTOR RUN – ETAPA TRAIL
DESCRITIVO GERAL
1. SOBRE A CORRIDA e DATA
A Tractor Run – Etapa Trail, será realizada no sábado, dia 27 de abril de
2019.
LOCAL DA LARGADA: Sociedade São Jacó – Bairro Areia.
Link de localização no Google Maps: https://goo.gl/maps/QJ5xwwFtZsT2
HORÁRIO PREVISTO DE LARGADA:
14h – Largada Trajeto Longo.
14h15min – Largada Trajeto Médio.
14h30min – Largada Trajeto Curto.
18h30min – Resultado e Premiação (poderá sofrer alteração até que a
cronometragem seja concluída)
ORGANIZADORES: Equipe Los Tratores – Rolante/Riozinho.
APOIO: Prefeitura Municipal de Rolante e Secretaria de Educação do
município de Rolante.
2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
A largada da corrida será realizada no dia 27 de abril de 2019, com
qualquer condição climática. A organização da Tractor Run – Etapa Trail

poderá alterar o horário, a data, o percurso e local, ou suspender a corrida
por qualquer questão que ponha em risco a segurança dos participantes.
3. PERCURSO
A corrida será disputada nas distâncias de 25km, 14km e 7km, com
percursos entre o bairro Areia – Morro Grande – trilhas em propriedades
particulares, no interior do município de Rolante/RS. A corrida terá a
duração máxima de 4h.

4. ITENS OBRIGATÓRIOS
Para os Trajetos Médio e Longo será OBRIGATÓRIO o participante
portar, na largada, no mínimo 500ml de água. Além disso, para o trajeto
Longo é NECESSÁRIO portar apito.
5. MODALIDADE E CATEGORIA
Poderão participar da corrida os atletas dos sexos feminino e masculino,
regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial do evento.
A Tractor Run – Etapa Trail, será disputada nas seguintes categorias:
> Trajeto Curto:
- 16 a 29 anos;
- 30 a 39 anos;
- 40 a 49 anos;
- 50 a 59 anos;
- 60 a 69 anos;
- 70 ou mais;
> Trajeto Médio:
- 18 a 29 anos;
- 30 a 39 anos;
- 40 a 49 anos;
- 50 a 59 anos;
- 60 a 69 anos;
- 70 ou mais;

> Trajeto Longo:
- 18 a 29 anos;
- 30 a 39 anos;
- 40 a 49 anos;
- 50 a 59 anos;
- 60 a 69 anos;
- 70 ou mais;
* Para a premiação, será considerada a idade que o atleta completar
até dia 31/12/2019.
5. PREMIAÇÃO
- Todos os participantes que completarem o percurso receberão medalha de
participação.

5.1 TROFÉUS
GERAL: Na categoria individual masculino e feminino, em cada percurso
(25km, 14km e 7km) serão premiados os cinco primeiros colocados geral
com troféu.
CATEGORIAS – Curto/Médio/Longo: Os três primeiros colocados nas
categorias de cada Trajeto serão premiados com troféu.

6. IDADE MÍNIMA
A idade mínima para a participação na prova de 6km é de 16 anos
completos até o dia da prova, ou seja, dia 27/04/2019. Desde que, com
autorização escrita e entrega de cópia do documento de identidade dos pais
ou do responsável legal (na última página do Regulamento, se encontra o
modelo da autorização).

7. PERÍODO DE INSCRIÇÕES e VALORES
> Primeiro Lote: De 01 de março de 2019 a 31 de março de 2019.
Longo: Valor R$ 100,00 + Taxa.
Médio: Valor R$ 90,00 + Taxa.
Curto: Valor R$ 80,00 + Taxa.

> Segundo Lote: De 01 de abril de 2019 a 20 de abril de 2019.
Longo: Valor R$ 110,00 + Taxa.
Médio: Valor R$ 100,00 + Taxa.
Curto: Valor R$ 90,00 + Taxa.

Valor Diferenciado para Assessorias/Equipes/Grupos: com o número
igual a 8 inscritos ou mais, o grupo possuirá 10% de desconto (através
do
e-mail
equipelostratores@gmail.com
ou
Facebook
(https://www.facebook.com/lostratoresRS/ ) .
8. FORMA DE INSCRIÇÃO:
As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site
https://bit.ly/2zDftOv
OU
https://www.youmovin.com.br/inscricoes?pais=BR&estado=RS&cidade=R
olante&categoria=&mes=&organizador=
É necessário que no ato da inscrição o atleta informe o tamanho da
camiseta. Não podendo alterar esta solicitação posteriormente. Poderá
haver reajustes durante o período de inscrições de acordo com critérios
definidos pela organização, com o comunicado no site oficial, rede social
Facebook
e
e-mail,
caso
haja
alterações.
A forma de pagamento será divulgada no site da inscrição.

9. HIDRATAÇÃO
Para TODOS os trajetos, devem os participantes levar garrafas plásticas,
copos retornáveis, mochilas ou cintos de hidratação. Com exceção dos
trajetos médios e longos, os quais SERÁ OBRIGATÓRIO portar no
mínimo 500ml de água na largada;

ATENÇÃO: *Nos locais de hidratação, haverá
somente os galões de água. Não haverá copos
plásticos, metais ou qualquer outra forma de
recipiente para fins de coletar a água dos galões.

10. INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL
A inscrição na Tractor Run – Etapa Trail é individual e intransferível, não
podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.
O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será
responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer,
isentando qualquer responsabilidade da organização da corrida, seus
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na corrida.

11. DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de
7 (sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e
estorno do valor inscrição. O valor da inscrição não será devolvido depois
dessa data. A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento
da organização, via rede social (https://www.facebook.com/lostratoresRS/ )
ou telefone (51) 99884-2568 e e-mail (equipelostratores@gmail.com). As
informações de contato serão amplamente divulgadas no site oficial do
evento

12. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES
A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos, elevar os valores e aumentar ou limitar o número de inscrições, em
função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais,
sem aviso prévio;

13. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS NO KIT
A organização poderá, a qualquer momento, modificar cores,
especificações técnicas, logotipo, acabamento e itens do kit de corrida, em
função de necessidades, disponibilidade técnica, adequação ao visual e a
novos patrocinadores, e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;
14. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas no ato da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica
e/ou documental.
ENTREGA DE KITS E CHIP DE CRONOMETRAGEM
1. RETIRADA DE KIT



DATA RETIRADA: 27 de ABRIL de 2019.



HORÁRIO: 09h às 13h.


LOCAL: Sociedade São Jacó – Bairro Areia,
Rolante/RS.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horários estipulados pela
organização ficará impedido de participar da corrida e perderá o
direito ao kit.

2. NÃO RETIRADA DO KIT
Não serão entregues kits após o período da retirada de kits determinado
previamente pela organização. Os kits não retirados não serão enviados aos
corredores, sob nenhum motivo ou circunstância.
3. SOBRE OS KITS
O kit será composto por:
01 Camiseta de Competição.
01 Mochila.
01 Medalha Especial.
4. NÚMERO DE PEITO E CHIP
A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado
visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização
da corrida, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não
cumprirem este artigo o chip de cronometragem deverá ser utilizado no
punho.
Atletas sem chip/número de peito poderão ser retirados pela organização do
evento de espaços reservados exclusivamente aos corredores.
5. CONFERÊNCIA DO KIT
É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, bem como o
tamanho da camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante,
deverá ser informado de imediato a funcionário da organização presente no
local da retirada dos kits. O item faltante será entregue de imediato.
Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o
momento da retirada do kit.

INFORMAÇÕES GERAIS
1. Ao participar da Tractor Run – Etapa Trail, o atleta assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o
Regulamento da Corrida, participando por livre e espontânea vontade,

sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na corrida, antes,
durante e depois da mesma.
2. O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida,
avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se
deve ou não continuar ao longo da competição.
3. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e
segurança por todo o percurso da corrida que será garantida pelos órgãos
competentes.
4. Serão colocados à disposição dos participantes: sanitários e guardavolumes na região da largada/percurso/chegada da corrida.
5. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de
continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob-responsabilidade
desta.
6. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais
ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante
a participação neste evento.
7. A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
sinalização dos espaços para a orientação dos participantes.
8. É expressamente proibido pular a grade para entrar na pista no momento
da largada. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer
meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido
o acesso às áreas do evento 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
imediata da atleta.

9. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público
em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a
Tractor Run – Etapa Trail, seus patrocinadores, apoiadores e a organização
da corrida.
10. Ao longo do percurso da corrida haverá postos de hidratação com água.
11. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser
feita, por escrito, em até trinta minutos após a divulgação do resultado
oficial.

SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO
1. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação
disponibilizados
pela
organização,
através
do
e-mail
(equipelostratores@gmail.com) ou através de telefone (51) 99884-2568,
para que sejam registradas e respondidas.
2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.
3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
4. Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo
com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
5. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e Tractor Run –
Etapa Trail pertence à Equipe Los Tratores – Rolante/Riozinho.

Esperamos vocês,
Los Tratores!

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos
Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude

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:
Tractor Run – Etapa Trail, na cidade de Rolante/RS, dia 27/04/2019.

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

____________________________________
Assinatura do pai (ou responsável legal)

Telefones de contato do responsável:
________________________________________

Observação importante: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM
FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO COM ESTA AUTORIZAÇÃO.
Sem estes, o menor não poderá participar no evento.

