
 
REGULAMENTO - BRONKOS RACE 

 

Declaro que disputo a prova Bronkos Race, estou em plenas condições de saúde 

física e psicológica de participar do evento, não apresentando qualquer tipo de 

impedimento ou restrição de qualquer natureza à prática de exercícios físicos e 

atividades esportivas no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os 

devidos fins de direito que: 

 Não é admita a inscrição de atletas com idade inferior a 18 anos, em nenhuma 

hipótese. 

 Não é recomendada a inscrição de atletas cadeirantes e deficientes visuais por 

questões de segurança. 

Estou cientes dos riscos, conhecidos e desconhecidos, pela minha participação na 

etapa Bronkos Race, que decorrem, sem qualquer limitação do contato direto ou 

colisão com objetos ou obstáculos naturais ou artificiais (por exemplo, água gelada, 

lama, redes, fumaça, chamas, arame farpado) de queda de altura acima de 4,0m, da 

exposição do corpo a temperaturas extremas (fogo, sol, baixa umidade do ar) de 

problemas relacionados com o comportamento de participantes submetidos a 

situações de extenuação física ou mental, do contato direito com a fauna ou flora local 

(por exemplo, terrenos irregulares, quedas de rochas, ataques de animais selvagens, 

insetos, o contato com plantas venenosas, carrapatos).  

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA, isentando a organização e 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 na PROVA.  

Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu 

desenvolvimento nesta PROVA são de minha exclusiva responsabilidade. Eximindo a 

responsabilidade da organização por todo e qualquer objeto deixado e/ou extraviado 

nas dependências do local do evento. 

Comprometo-me a abandonar a prova, se for solicitado pela organização, por não ter 

condições de completar a prova no tempo determinado, ou se estiver pondo em risco 

minha saúde. 

AUTORIZO a Organizadora a informar a ocorrência acidente à pessoa indicada e a 

sugerir o nome da pessoa indicada como acompanhante ao serviço de resgate. 



 
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulância para 

remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência, quanto de 

continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta; O 

ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico. 

Concedo, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e no exterior 

o direito de usar minha imagem, voz, sons durante o treinamento, a competição e após 

a chegada, em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, a serem 

captados por todas as formas de sinal existentes, assim como familiares e amigos, 

para fins de divulgação do evento, sem ônus para a organização e organizadores, 

mídia e patrocinadores 

 

SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO:  

A Comissão Organizadora, 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. Caso isso aconteça a organização informará uma nova 

data do evento. 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, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando 

qualquer responsabilidade para a empresa organizadora. 

 Horário e Largadas: A corrida ficará sujeita às alterações de horários e largadas em 

razão da quantidade de inscritos e de eventuais problemas de ordem externa, tais 

como, tráfego intenso, falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de 

energia. 

Todos os atletas (open e elite) deverão dirigir-se ao local do evento com pelo menos 

quarenta minutos de antecedência da sua largada quando serão dadas as instruções. 

Categoria Elite Individual (Masculino e Feminino competem na mesma bateria): 

Disputarão a prova sem receber o auxílio de outros atletas.  

O acompanhamento dos(as) atletas Elite por treinadores, amigos, correndo do lado 

(pacing) resultará na desclassificação do(a) atleta. 

Os atletas devem tentar ultrapassar pelo menos 1 vez cada obstáculo. Caso o atleta 

não consiga passar pelo obstáculo ele deverá pagar uma punição, que será definida 

pela organização. 

 

Estou ciente das penalidades e possível desqualificação ou desclassificação que 



 
posso sofrer, caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave.Todos os 

atletas receberão Medalha ao cruzar a linha de chegada. 

 

Classificação: O critério a ser usado será os 03 primeiros atletas Masculinos e 03 

atletas Femininas, que cruzarem a linha de chegada nas colocações 1°,2°,3° serão 

classificados diretamente. Os atletas classificados subirão ao Pódio e receberão, 

Troféus e remuneração para 1° R$ 500,00, 2° R$200,00 e 3° R$100,00 lugar 

classificados. 

 

Open Individual: Todos podem receber ajuda. 

A largada, será conforme os horários das baterias de 15 em 15 minutos. OBS: Os 

horários poderão ser alterados de acordo com o número de inscritos. 

O atleta poderá tentar quantas vezes quiser passar nos obstáculos, caso desista 

deverá realizar 10 burpees, assim que os nossos staffs analisarem a contagem dos 

burpees o atleta estará liberado para terminar a prova. 

 

Ranking Bronkos Race 

No final da temporada, após a última etapa, conheceremos o Top 3 Bronkos Race, das 

categorias masculina e feminina, que ganharão prêmios (a serem definidos pela 

organização). 

 

Somente os atletas que fizerem todo o percurso, ultrapassarem todos os obstáculos 

(ou cumprirem as devidas punições), e finalizarem a corrida entre o 1º (primeiro) e 10º 

(décimo) lugar somaram pontuações. As pontuações serão distribuídas da seguinte 

forma: 1º lugar- 300 pontos / 2º lugar- 250 pontos / 3º lugar – 210 pontos / 4º lugar 

– 180 pontos, 5º lugar – 150 pontos / 6º lugar – 120 pontos / 7º lugar- 90 pontos / 

8º lugar – 60 pontos / 9º lugar – 30 pontos / 10º lugar – 1ponto. 

 

Todas as etapas terão a mesma regra e a mesma forma de pontuação. Quanto mais 

etapas o atleta realizar mais chances de somar pontos e ganhar colocações no 

Ranking Bronkos. 

 O critério utilizado para desempate dos atletas será a quantidade de vitórias, depois 

de 2° lugares, 3° lugares, e assim por diante, até que ocorra o desempate. 

 

Categoria OPEN 



 
Lote 1 valor R$ 100,00 até dia 19 de janeiro 

Lote 2 valor R$ 120,00 até dia 31 de janeiro 

Lote 3 valor R$ 140,00 até dia 25 de fevereiro 

 

 

Categoria ELITE 

Lote 1 valor R$ 120,00 até dia 19 de janeiro 

Lote 2 valor R$ 140,00 até dia 31 de janeiro 

Lote 3 valor R$ 160,00 até dia 25 de fevereiro 

 

 

 ENTREGA DE KITS: A entrega dos kits acontecerá no dia da prova. O (a) atleta que 

não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o direito ao 

mesmo. Nenhum item do kit será entregue após a realização da prova. O Kit só 

poderá ser retirado mediante apresentação do documento oficial com foto e 

confirmação de inscrição. Não serão aceitas reclamações dos itens que compõe o kit, 

após sua retirada. O(a) atleta está autorizado(a) a correr com sua própria camiseta. 

Receberão (01) Camiseta, (01) Pulseiras, (01) Medalha 

Declaro ainda isentar os organizadores e as empresas envolvidas no evento, de 

quaisquer responsabilidades sobre os objetos deixados por mim no guarda-volumes 

ou locais indicados pela organização do evento, tendo a orientação, para não deixar 

nada de valor no mesmo.  

 

Estou ciente e de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim, a organização, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o 

que vir a ocorrer por consequência da minha participação nesta PROVA. 

 

 


