Regulamento Desafio Cerro Branco 2019
Modalidades 55k – 23k – 10k
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1. SOBRE A PROVA
1.1. O Desafio Cerro Branco, prova de corrida de montanha ( Trail Running ) de caráter competitivo, na segunda
edição será realizada no dia 13 de abril de 2019, na cidade de Cerro Branco, Rio Grande do Sul, Brasil.
1.2. Para participação no evento como corredor o atleta deverá estar previamente inscrito, conforme cronograma de
inscrição, estar apto físico e psicologicamente e entregar preenchido e assinado o termo de reponsabilidade no dia
da retirada do kit.
1.3. A participação de expectadores, familiares e adeptos do esporte é livre, sem custo e muito bem-vinda desde que
não interfira no andamento da prova. O acesso dos mesmos só tem restrições na área de largada e na arena de
chegada dos atletas.
1.4. Os percursos têm formato de circuito e terão largada e chegada no mesmo local, que será na rua Alberto Muller
em frente o pavilhão da ASERCEB na cidade de Cerro Branco.
1.5. Os percursos terão distancias de 10 km, 23 km e 55 km sendo de características similares, porém com dificuldades
distintas e variações de terreno e elevação ( altimetria ) conforme será disponibilizado os perfis de altimetria e
gráficos
completos
de
cada
percurso.
1.6. O número de participantes em cada percurso é limitado levando em consideração a relação quantidade/segurança
dos participantes.
2. CRONOGRAMA DO DIA DO EVENTO
2.1. Programação:
Dia 12/04/2019 - Sexta-feira




Entrega dos kits em Cerro Branco - local e horário a definir
19:00 hs – Briefing técnico
19:30 hs – Abertura do Jantar – O Jantar é sem custo para os atletas inscritos e ficará disponível até as 22:00
hs

Dia 13/04/2019 - Sábado











A partir das 5:30 hs recepção aos atletas e café da manhã ( café da manhã mediante reserva antecipada e custo
por conta de cada atleta )
06:30 as 6:50 hs – Checagem dos equipamentos obrigatórios para os 55k e Briefing final
07:00 hs – Largada 55k
09:00 hs – Largada 23k
09:45 hs – Largada 10k
15:00 hs – Premiação 23k
14:30 hs – Premiação 10k
15:30 hs – Premiação GERAL 55k ( Se o pódio estiver completo )
A partir das 16:30 hs será realizada a premiação dos 55k nas categorias por faixa etária conforme chegada dos
atletas e composição do pódio.
20:00 hs – Encerramento
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3. PARTICIPANTES, CATEGORIAS E PREMIAÇÃO
A participação na corrida é restrita a maiores de 16 anos para os percursos de 10k, 18 anos para o percurso de 23k e de
20 anos para o percurso de 55k. Idade completa até 31 de dezembro de 2019. Participantes menores de 18 anos devem
obrigatoriamente levar o termo de responsabilidade de menor preenchido e assinado e estar na presença de um
responsável no dia do evento. * Pelas normas da CBAt ( Confederação Brasileira de Atletismo) a idade mínima para atletas
participarem de provas é: 14 anos para até 5 Km, 16 anos para percurso menor que 10 Km, 18 anos de 10 Km a 30 km e 20 anos
para provas acima de 30 Km e maratona.

3.2 Categorias:
Modalidades 10 k e 23k
3.2.1. Categoria Geral:
Do 1° ao 5° colocado ( Os primeiros 5 atletas MASCULINOS e os primeiros 5 atletas FEMININOS de cada distancia
que chegarem )
3.2.2. Categorias por Faixa Etária:
MASCULINO Sub 20 anos
MASCULINO de 20 a 29 anos
MASCULINO de 30 a 39 anos
MASCULINO de 40 a 49 anos
MASCULINO de 50 a 59 anos
MASCULINO Acima de 60 anos

FEMININO Sub 20 anos
FEMININO de 20 a 29 anos
FEMININO de 30 a 39 anos
FEMININO de 40 a 49 anos
FEMININO de 50 a 59 anos
FEMININO Acima de 60 anos

Modalidade 55k
3.2.3. Categoria Geral:
1° ao 5° colocado ( os primeiros 5 atletas FEMININO e os 5 atletas MASCULINO que chegarem )
3.2.4. Categorias por Faixa Etária:
MASCULINO de 20 a 29 anos
MASCULINO de 30 a 39 anos
MASCULINO de 40 a 49 anos
MASCULINO de 50 a 59 anos
MASCULINO Acima de 60 anos

FEMININO de 20 a 29 anos
FEMININO de 30 a 39 anos
FEMININO de 40 a 49 anos
FEMININO de 50 a 59 anos
FEMININO Acima de 60 anos

3.3. Premiação
3.3.1. A premiação geral será com troféus do 1° ao 5° colocado em todas as distancias ( 10k, 23k e 55k )
3.3.2. A premiação nas categorias por faixa etária ( Conforme expressa nos itens 3.2.2 e 3.2.4 ) será com troféus do 1°
ao
3°
colocado
tanto
nas
modalidades
10k
e
23k
quanto
na
modalidade
55k.
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4. INSCRIÇÕES
4.1. Abertura das inscrições dia 20 de novembro de 2019
4.2. Encerramento das inscrições dia 25 de março de 2019
4.3. As inscrições serão ser feitas via internet no site https://www.youmovin.com.br
4.4. Valores e prazos
4.4.1 PARA ATLETAS INSCRITOS EM QUALQUER UMA DAS DISTANCIAS O JANTAR ESTÁ INLUSO NO
VALOR DA INSCRIÇÃO E PARA ACOMPANHANTES SERÁ COBRADO VALOR DE A SER DEFINIDO.
Parágrafo único – QUEM PARTICOU DO DESAFIO CERRO BRANCO 2018 TERÁ DESCONTO DE 5 % NO
VALOR DA INSCRIÇÃO – DESCONTO VÁLIDO PARA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E NÃO PODE SER
TRANSFERIFO PARA OUTRA PESSOA. PARA RECEBER O DESCONTO O ATLETA DEVERÁ FAZER
CONTATO PREVIAMENTE VIA EMAIL DESAFIO_CERRO_BRANCO@HOTMAIL.COM E MANIFESTAR
INTERESSE
4.4.2. Os valores de inscrição não têm taxa adicional, para comodidade dos atletas a taxa é paga pela Organização
4.4.3. Lote PROMOCIONAL DE LANÇAMENTO
4.4.1.1. 55k: R$ 245,00. De 20/11/2018 a 31/12/2018
4.4.1.2. 23k: R$ 130,00. De 20/11/2018 a 31/12/2018
4.4.1.3. 10k: R$ 90,00. De 20/11/2018 a 31/12/2018
4.4.4. 2° lote
4.4.2.1. 55k: R$ 270,00. De 01/01/2019 a 24/02/2019
4.4.2.2. 22k: R$ 140,00. De 01/01/2019 a 24/02/2019
4.4.2.3. 12k: R$ 100,00. De 01/01/2019 a 24/02/2019
4.4.5. 3° lote
4.4.3.1. 55k: R$ 290,00. De 25/02/2019 a 25/03/2019
4.4.3.2. 22k: R$ 150,00. De 25/02/2019 a 25/03/2019
4.4.3.3. 12k: R$ 105,00. De 25/02/2019 a 25/03/2019

4.6. Após o término do Lote PROMOCIONAL DE LANÇAMENTO os novos valores e prazos serão publicados no
site oficial de inscrições
4.7. A confirmação da inscrição se dá a partir da efetivação do pagamento, apenas preencher a ficha de inscrição não
garante a participação do atleta, fique atento à confirmação de pagamento.
4.8. Assessorias esportivas e grupos de corrida têm benefícios de desconto no valor da inscrição. A inscrição em grupo
é feita por link específico para grupo no site das inscrições.
4.8.1 Os descontos devem ser solicitados via e-mail contato@youmovin.com.br e serão da seguinte maneira:
4.8.1.1 Grupos a partir de 5 participantes tem desconto de 5% no valor da inscrição.
4.8.1.2 Grupos com 10 ou mais participantes tem desconto de 10% no valor da inscrição.
4.9. Participantes maiores de 60 anos têm direito a 50 % de desconto no valor final do último lote. Solicitar desconto
via e-mail desafio_cerro_branco@hotmail.com.
4.10. 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.
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5. ALTERAÇÕES, DESISTÊNCIA E DE DADOS DO ATLETA
5.1. A inscrição é pessoal e intransferível, ou seja, um atleta não deve correr com a inscrição de outro atleta sem que
haja comunicação com a organização para troca dos dados pessoais. Qualquer alteração seja troca de distancia,
alteração de dados de identificação ou até mesmo substituição do participante deve-se comunicar a organização.
Alterações só serão aceitas até o dia 25 de março de 2019.
5.2. Em caso de desistência do atleta ou por algum motivo não for possível a sua participação na corrida o mesmo não
terá direito a reembolso do valor pago da inscrição. O valor do pagamento da inscrição não é reembolsável sob
nenhuma hipótese.
5.3. O prazo das inscrições e valores referentes a mudança de lotes estão definidos conforme item 4 ( 4.1 a 4.4.5 )
sendo assim não serão aceitas inscrições fora dos prazos descritos.
5.5. A inscrição é intransferível, salvo casos de alteração de participante dentro do prazo determinado. Caso seja
comprovado que um corredor usou dados de outro corredor ou detectado fraude no uso da inscrição este será
desclassificado e responsabilizado por eventuais dados causados à organização e/ou participantes envolvidos.

6. SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA OFERECIDOS AOS ATLETAS INSCRITOS

6.1. Todo atleta devidamente inscrito na prova terá direito a usufruir de serviços e assistência antes e durante o evento.
A efetiva inscrição dará direito a:
6.1.1. Participação
6.1.2. Kit com camiseta, número de peito e chip.
6.1.3. Serviço de controle de tempo ( Cronometragem )
6.1.4. Serviço de resgate e primeiros socorros, caso necessário
6.1.5. Hidratação durante o percurso e na chegada
6.1.6. Eventual translado a hospital mais próximo, caso necessário
6.1.7. Seguro por acidentes pessoais durante a prova
6.1.8. Medalha de Finisher para todos que completarem o percurso ao qual participou
6.1.9. Guarda-volumes na largada e chegada
6.1.10. Banheiros na largada e na chegada
6.1.11. Inscrições Online
6.1.12. Entrega dos Kits anterior a prova
6.1.13. Hidratação com água e frutas na chegada
6.1.14. Hospedagem gratuita em pavilhão próximo a largada na noite anterior a prova ( Cada pessoa que optar por esta
modalidade é responsável pelos seus equipamentos, como barraca, por exemplo)
6.1.15. Resultados e classificação quando possível durante e pós-evento

7. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO E CHIP

7.1. O controle de cronometragem é feito através de chip eletrônico podendo este ser descartável ou não, caso não seja
descartável deverá obrigatoriamente ser devolvido na chegada no momento de recebimento da medalha de finisher. A
não devolução do chip implicará em pagamento de valor correspondente.
7.2. A entrega do chip será junto à entrega do kit, portanto, confira no ato se o chip está junto ao kit.
7.3. O uso do chip de cronometragem é obrigatório durante a corrida, caso um fiscal da prova observe atleta correndo
ser portar o chip, o mesmo será desclassificado.
7.4. A utilização do chip durante a corrida é de responsabilidade única do atleta, o uso incorreto ou não uso implicará
em penalidades ao mesmo.
5

7.5. A marcação do tempo de cada atleta será feita pelo chip de cronometragem se o mesmo não for usado de maneira
correta pode acarretar em não marcação do tempo do atleta. O mau uso e/ou não uso pode acarretar na falha de
marcação do tempo do atleta, não sendo possível ao final da prova a disponibilidade do tempo do atleta.
7.6. Caso o chip não venha fixado junto ao número de peito, o mesmo deve ser preso junto ao cadarço do tênis ficando
sob responsabilidade do atleta os cuidados durante a prova.
7.7. O número deve ser afixado na parte frontal do atleta de forma que esteja visível aos stafs e fiscais da prova.
7.8. Sugere-se aos atletas que tentem memorizar o seu numero, pois durante a prova em pontos específicos, para fins
de controle e segurança dos participantes, pode ser solicitado aos atletas. O atleta não pode se negar a dizer seu
número ou deixa-lo visível.

8. KIT ATLETA
8.1. Atletas devidamente inscritos na prova terão direito a kit composto por:
8.1.1. Camiseta alusiva ao evento
8.1.2. Chip de cronometragem
8.1.3. Número de peito e alfinetes para fixação
8.1.4. Seguro pessoal
8.1.5. Brindes de patrocinadores ( se disponíveis )

9. ENTREGA DE KIT
9.1. A entrega dos kits será em dias, horários e locais a serem definidos pela organização. Quando houver a definição
será informado via e-mail e redes sociais.
9.2. Para retirada do kit o atleta deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE os seguintes documentos:
- Documento de identidade com foto
- Atestado médico preenchido, assinado e carimbado pelo médico
- Termo de responsabilidade preenchido e assinado
- Comprovante de inscrição
9.3. Menores de 18 anos devem, além dos documentos obrigatórios descritos acima, apresentar o termo de
responsabilidade de menor preenchido e assinado pelo responsável legal.
9.4. Não haverá entrega de kits fora do horário definido pela Organização.
9.4. Não serão estregues kit sem a documentação exigida, ficando sob responsabilidade do atleta a documentação
necessária para participação na prova.
9.5. Os inscritos que não puderem estar presente nos dias e horários de retirada do kit poderão solicitar a retirada do
kit por outra pessoa, mediante a apresentação do termo de autorização de retirada por terceiros, documento de
identidade com foto e assinar a retirada.
9.6. Assessorias e grupos de corrida que forem retirar o kit coletivamente deveram apresentar os documentos exigidos
e comprovante de inscrição de cada atleta.
9.7. A escolha do tamanho da camiseta é de responsabilidade do atleta e é feita no ato da inscrição não sendo possível
alterar em outro momento
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10. SOBRE O LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
10.1. Cerro Branco está localizado na região central do estado a cerca de 200 km de Porto Alegre e é de fácil acesso
pela rodovia RSC – 287 para quem vem de Porto Alegre ou da região de Santa Maria.
10.2. Os percursos da prova serão na sua maioria por estradas de chão, trilhas e caminhos de acesso à lavouras e
propriedades privadas, sendo o acesso livre somente no dia da prova.
10.3. A Organização pede que o respeito com a plantação e benfeitorias das propriedades nas quais o percurso irá
passar seja levado a sério para que não se tenha problemas com os proprietários das terras, sendo passível de punições
ou até mesmo desclassificação do atleta caso haja imprudência ou má fé.

11. PERCURSOS
11.1. Os percursos estão definidos e distribuídos em forma de circuito com largada e chegada no mesmo local. A
largada será na rua Alberto Muller em frente o pavilhão da ASERCEB, conforme endereço descrito anteriormente, e
seguirá por trilhas e estradas de chão retornando para o ponto de largada encerrando a distância no mesmo local da
largada.
11.2. Os percursos têm características similares, porém graus de dificuldades diferentes, de ordem crescente conforme
aumenta a distância, sendo o percurso longo o mais difícil.
11.3. A escolha do percurso, por parte do atleta, é de livre e espontânea vontade devendo estar ciente do seu
condicionamento físico e do esforço necessário para completar o percurso escolhido.
11.4. O percurso CURTO, aproximadamente 10 km, foi projetado para que seja realizado com tranquilidade por quem
já possui relativa experiência de corrida em trilhas e de maneira segura e possível para quem está começando neste
esporte. O ganho de altimetria é relativamente baixo neste percurso e o terreno não é tão técnico quanto os demais
percursos.
11.5. O percurso MÉDIO, cerca de 23 km, requer que o atleta tenha experiência com corrida em trilhas bem como
com variações de altimetria, pois este percurso terá subidas e descidas íngremes, terreno com pedras soltas e trilhas
mais técnicas, exigindo mais dos atletas.
11.6. O percurso LONGO terá cerca de 55 km e alto grau de dificuldade. Terá altimetria elevada ( cerca de 3.000
metros positivos ) e terreno técnico com descidas e subidas íngremes variando o tipo de terreno várias vezes durante a
prova.
11.7. A Organização irá disponibilizar pontos de hidratação com água e Coca-Cola em locais estratégicos para o bemestar dos atletas, mas mesmo assim sugere-se que cada atleta seja responsável pela sua hidratação e alimentação
durante a prova, visto que a modalidade 55k irá demandar um tempo longo de prova e esforço elevado.
11.8. Os percursos foram aferidos através de dois dispositivos das marcas Garmin e Sunto e anexados ao Trace de
Trail para correções e cálculos de altimetria, porém poderá haver diferenças de um dispositivo para outro tanto na
distancia quanto na altimetria.
11.9. Os percursos Curto, Médio e Longo que serão mostrados abaixo são oficiais, porém é aceitável a possibilidade
de 10% de alterações tanto na distancia quanto na altimetria, caso haja alterações será informado até dia 01/01/2019.
11.10. Os percursos Médio e Longo, 23 e 55 km, estão em processo de certificação ITRA, sendo que já obtiveram 1 e
3 pontos respectivamente, porém ocorreu uma alteração na altimetria do percurso longo, será então enviado um novo
arquivo GPX para correção.
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11.11. PERCURSO CURTO – 10 KM

11.12. PERCURSO MÉDIO – 23 KM
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11.13. PERCURSO LONGO – 55 KM

12. REGRAS GRAIS PARA OS PARTIPANTES
12.1. O atleta participante deve estar ciente do requerido esforço físico para realizar a prova, bem como da sua
preparação e estado de saúde. É de responsabilidade do atleta estar bem preparado.
12.2. O participante tem obrigação de conhecer e respeitar as regras da competição, assim como respeitar as regras de
circulação e orientações de pessoas que estarão orientando o percurso.
12.3. O participante que abandonar a competição deve obrigatoriamente comunicar a Organização.
12.4. É obrigatório que o atleta passe sobre o tapete de cronometragem na largada e na chegada para que seu tempo
seja captado.
12.5. Durante o percurso o atleta deve informar o seu numero para o staff que estiver fazendo o controle manual da
passagem dos atletas, o atleta não pode se negar a esta solicitação, sendo passível de punição tal atitude.
12.6. O percurso pode ser modificado antes ou durante a prova atendendo necessidades de segurança dos atletas ou
motivos de força maior. Caso ocorra alguma alteração os atletas serão avisados.
12.7. Durante o evento poderão ser captadas imagens as quais podem ser usadas para fins de divulgação e publicidade
do evento bem como de marcas patrocinadores do mesmo. Os atletas que aceitarem participar deste evento não terão
direitos de reclamar sobre tal assunto.
12.8. Diante de qualquer imprevisto que possa ocorrer durante a prova e que não conste neste regulamento cabe ao
diretor da prova tomar a decisão final relativa ao bom andamento da corrida.
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12.9. A Organização se reserva o direito de alterar o presente regulamento caso julgar necessário, porém, caso ocorra
qualquer modificação será avisada via redes sociais e enviada por e-mail para os participantes.
12.10. Ao inscrever-se na competição o participante aceita o presente regulamento e declara, sob sua responsabilidade:
12.11. Estar treinado para tal esforço
12.12. Estar fisicamente apto para a prova
12.13. Conhecer as dificuldades de resgate, caso necessário, em zonas de difícil acesso
12.14. Ser consciente dos riscos que a atividade implica
12.15. Ter efetuado os controles médicos necessários
12.16. Estar ciente que as características do terreno podem causar lesões
12.17. Assumir toda responsabilidade pelos dados fornecidos
12.18. Aceitar totalmente o presente regulamento
12.19. Assumir as despesas como transporte, hospedagem, alimentação quaisquer forem necessárias antes e depois da
prova.
12.20. Isentar os organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as consequências do descumprimento de
qualquer item ou dica deste regulamento.
12.21. A Organização disponibilizará de pronto-atendimento e translado até o hospital mais próximo, caso necessário,
ficando a cargo do participante quaisquer gastos salvo os cobertos pelo seguro da atividade.
12.22. Em caso de chuva a prova acontece normalmente, seguindo o cronograma descrito neste regulamento, exceto
ocorrência de chuva de granizo, tempestade de ventos, desmoronamento de terra, raios ou qualquer outro
acontecimento que fuja do controle da organização e possa colocar em risco a integridade física e a saúde dos atletas
participantes. Nestas condições o evento poderá ter alteração dos horários de largada, interrupção do andamento da
prova e até mesmo o cancelado sem aviso prévio.
12.23. Será desclassificado o atleta que:
12.23.1. Receber ajuda externa, seja de veículos automotores, bicicleta ou qualquer que seja o modo que o auxilie
completar a prova de maneira que não seja somente com suas forças e a pé.
12.23.2 Não passar em todos os pontos de controle ( PCs )
12.23.3. Usar drogas ou substancias que melhore o desempenho
12.23.4. Não estiver portando todos os itens/equipamentos obrigatórios durante toda a prova
12.23.5. Correr em lugares que não sejam o percurso mapeado e sinalizado pela organização
12.23.6. Correr sem estar portando o número de peito e chip
13. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
13.1. O chip de cronometragem e o número de peito são elementos de uso obrigatório durante a prova, sendo que o
número de peito deve estar na parte frontal do corpo e visível.
13.2. Para o percurso Curto não há obrigatoriedade de uso de equipamentos, porém, a Organização sugere que cada
atleta leve consigo um recipiente para pegar agua nos pontos de hidratação, visto que a Organização não
disponibilizará copos plásticos no abastecimento de água durante o percurso.
13.3. Para os percursos médio e longo a Organização sugere o uso de bastões, porém fica a cargo do participante a
responsabilidade sobre os mesmos.
13.4. Para o percurso de 23 km é obrigatório o uso de mochila de hidratação visto que o tempo decorrido para a
conclusão pode ser relativamente alto.

13.5. Equipamentos obrigatórios para a modalidade 50k:
13.5.1. Mochila de hidratação com capacidade mínima de 1,5 litros
13.5.2. Apito
13.5.3. Manta térmica
13.5.4. Casaco/jaqueta corta vento
13.5.5. Lanterna de cabeça
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Paragrafo Único: Haverá revisão dos equipamentos obrigatórios na largada e em ponto estratégico do percurso. A
falta de algum item obrigatório resultará em punição ou impedimento de continuação na prova.
14. TEMPO LIMITE E CORTE
14.1 O tempo de limite de para conclusão de cada distancia segue como descrito abaixo. Ressalta-se que se algum
atleta decidir desistir de continuar na prova, ou não se sentir apto de terminar a prova pode parar em algum dos pontos
de controle e avisar o staff que irá comunicar a organização para que sejam tomadas as devidas providencias.
14.1 Tempo limite para completar a distância de 12 km é de 3:00 horas
14.2 Tempo limite para completar a distância de 25 km é de 6:30 horas
14.3 Tempo limite para completar a distância de 55 km é de 11:00 horas com corte tempo de corte e distancia A
SEREM DEFINIDOS, quando houver a definição será informado via e-mail para os inscritos e alteração deste
regulamento.
14.4. Para que o atleta possa ter a efetivação dos pontos ITRA deverá concluir a prova dentro do tempo de corte de
cada percurso.
15. SEGURO ATLETA
15.1. Atletas devidamente inscritos e presentes na corrida estarão cobertos por seguro contra acidentes durante a
corrida. Maiores informações sobre esta cobertura será enviada via e-mail e por redes sociais.
15.2. O seguro está incluso no valor da inscrição e não acarretará custos extras aos atletas.
16. COMUNICAÇÃO
16.1. Considera-se meios oficiais de comunicação:
16.2. https://www.facebook.com/desafiocerrobranco
16.3. desafio_cerro_branco@hotmail.com
16.4. https://www.instagram.com/desafiocerrobranco
OBS: A denominação ATLETA, CORREDOR e PARTICIPANTE têm o mesmo peso perante a Organização

*Próximas páginas: Termo de responsabilidade, autorização para retirada de kit por terceiros e atestado médico.
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17. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu______________________________________, portador do DOCUMENTO DE IDENTIDADE número
_________________, declaro estar apto a participar, na condição de corredor/atleta, da competição Desafio Cerro
Branco 2019 a ser realizada no dia13 de abril de 2019.
O Participante declara e garante:
a) Aceitar totalmente o REGULAMENTO da prova publicado no site minhasinscricoes.com.br.
b) Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo.
c) Estar física e psicologicamente apto para participar desta PROVA. Gozar de boa saúde, e estar ciente que
não existe nenhuma recomendação médica que lhe impeça de praticar atividades físicas.
d) Estar ciente da importância em realizar um controle médico prévio à corrida.
e) Estar liberado por seu médico para participar e ter treinado apropriadamente para a prova.
f) Assumir, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a Expedição Urutau
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.
g) Ter conhecimento das condições do percurso e consciência das especificidades da prova.
h) Apresentar na entrega dos kits este termo assinado juntamente com o documento original e fotocópia
além do Certificado Médico disponível no site de inscrições devidamente preenchido pelo seu médico e
assinado. A falta de qualquer um dos itens será motivo de cancelamento da inscrição.
i) Respeitar as regras de competição, assim como as normas de circulação e as instruções dos responsáveis
de cada prova.
j) Ter ciência das dificuldades para realizar operações de resgate em algumas zonas do percurso. Saber
inclusive que haverá zonas que não possa chegar com veículos, como o qual a atenção imediata é
limitada.
k) Entender que por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das emergências e urgências
médicas, se considerando como tais àqueles casos que possam evoluir em risco de morte,
podendo então demandar, mais tempo a atenção de lesões como as antes descritas.
l) Concordar que, se o chip de cronometragem não for descartável, o mesmo é de propriedade da empresa responsável
por esse serviço e deverá ser devolvido imediatamente ao final da prova. O(a) participante que perder ou extraviar o
seu chip deverá pagar à Organização do Evento a quantia de R$ 50,00 (reais) por unidade.
m) Não deixar nenhum material nos setores de reabastecimento ou com os staffs do percurso. A organização não se
responsabiliza por objetos deixados fora do guarda-volumes.
n) Eximir aos Organizadores, às Prefeituras Municipais, aos proprietários das terras pelas que passe a
corrida e aos Patrocinadores de responsabilidade por extravios no percurso, acidentes pessoais; danos
e/ou perdas de objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova.
o) Autorizar que suas imagens na competição possam ser utilizadas pela Organização e pelas Empresas
Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao mesmo.
p) Ter ciência que a Organização poderá determinar a suspensão, adiamento ou cancelamento da corrida
sem aviso prévio por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior.
q) Assumir que todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre
outros gastos despendidos pelo atleta serão suportados única e exclusivamente por o mesmo, isentando
a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
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18. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS

Autorizo o(a) Sr.(a) ____________________________________________________________,portador
(a) do documento tipo:_________, número:____________________, a retirar meu Kit Atleta da prova
Desafio Cerro Branco 2019, sendo de minha TOTAL responsabilidade o cuidado do mesmo após a
retirada pelo autorizado.

Estando compreendidas e analisadas as condições para participação assino o presente instrumento.
LOCAL E DATA: ____________________________________________

TITULAR DO KIT: ___________________________________________

ASSINATURA: _____________________________________________
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ATESTADO MÉDICO

Atesto

para os

devidos

fins que o(a) Sr(a) _________________________________________,

inscrito(a) no CPF sob o nº __ __ __.__ __ __.__ __ __-__ __ foi atendido(a) no dia __/__ /__
às __:__ horário de Brasília, não apresentando nenhuma contraindicação para participar do
Desafio

Cerro

Branco

Trail

Running

que será realizado

no

dia

13

de

abril

de 2019.

Local _____________________________________________

Data _______________________________________________

Assinatura do médico _________________________________

Carimbo do médico
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