REGULAMENTO :
Art. 1º - A Corrida Love Run – Vale do amor – Trail Run 6km e Trail Run
10km, será realizada no domingo, dia 09 de Junho de 2019 , com largada no
POSTO BRASÃO as 8h00 com dois diferentes percursos : 6 km e 10km
aproximadamente com aclive passando por asfalto, estrada de chão, paralelo ,
barro e um pequeno trecho com água na distância de 10km.
– ( posto Brasão - Endereço BR 040, Km 70,5 N° 70.500 sentido RIO de
JANEIRO – Fazenda Inglesa, Petrópolis - RJ, 25725-635, Brasil (24) 22316593. Itaipava Rio de Janeiro ). Chegada no VALE DO AMOR (Estr. do
Mata Cavalo, s/n - Fazenda Inglesa, Petrópolis – RJ ) .
Art. 2 º - É indicado que o atleta chegue pelo menos com 30m de
antecedência ao local de largada do Evento. O percurso será balizado com
FITAS ZEBRADAS, SETAS INDICADIVAS DE CAL e Staffs nos pontos que
a organização julgar necessário.
O mapa do percurso , perfil altimétrico e pontos de hidratação estarão
disponíveis em breve no site ( www.ffeventosesportivos.com.br ) e em nossas
redes sociais ( instagram : @ffeventosesportivos e facebook : Love Run –
Vale do Amor )

Art. 2.1 º - Haverá um GUARDA VOLUME no local de LARGADA ( Posto
Brasão ), os participantes deverão ensacar seus pertences e retira-los no local
de CHEGADA DA PROVA ( ESTACIONAMENTO DO VALE DO AMOR ).
Não nos responsabilizamos por objetos de valores deixados no guarda
volume, como celular, relógios , câmeras, brincos , pulseiras , etc.

Inscrições :
Art. 3 º Poderão participar da CORRIDA atletas de ambos os sexos,
regularmente inscritos de acordo com o regulamento da prova.
As categorias previstas para a CORRIDA são MASCULINO e FEMININO.

A idade mínima permitida para a corrida é de 18 (dezoito) anos.
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e
classificação por faixas etárias é a que o atleta terá no dia 31 de Dezembro do
ano de realização da CORRIDA.
No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação na CORRIDA.
As inscrições para serão realizadas pela internet através do site :
www.ffeventosesportivos.com.br e podem ser parceladas.
Temos condições especiais para grupos com mais de 10 corredores.
Contatos : Farli 24 992754086 / Filipe 24 99235 -8646

NOTA: A mudança de lote poderá ocorrer sem aviso prévio dependendo
das vagas disponíveis.

As inscrições serão encerradas no dia 31 de MAIO de 2018 ou em data
anterior a esta, caso seja atingido o limite de 250 (duzentos e cinqüenta )
participantes em cada distância.
Os numerais dos atletas são por ordem alfabética.
A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número e valor das inscrições, em função
de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso
prévio.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da CORRIDA, e responderá legalmente.
O Valor da inscrição não será devolvido em qualquer hipótese.
Conforme o estatuto do Idoso, maiores de 60 (sessenta) anos tem desconto
de 50% no valor final do lote vigente. É imprescindível portar a carteira de
Identidade na RETIRADA DE KIT. (somente o próprio poderá retirar o kit)
Art. 4º – KIT :
ENTREGA DE KITS E CHIP DE CRONOMETRAGEM

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Local e data : A definir , em breve será divulgado nos nossos meios de
comunicação
SOMENTE PARA MORADORES FORA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS A
RETIRADA DO KIT PODERÁ SER FEITA NO LOCAL DA LARGADA ENTRE
6H30 E 7H30.

O kit será composto por uma camisa tecnológica alusiva ao evento ,
100% poliamida ideal para a prática esportiva, sacola reciclável, número
de peito , medalha de finisher ( pós evento ) , frutas ( pós evento ) e
possíveis brindes de nossos patrocinadores.
§ Parágrafo 1:
DISPONIBILIDADE

TAMANHOS

DAS

CAMISAS

SUJEITO

A

§ Parágrafo 2: Para retirada do kit, o atleta deverá levar o Termo de
Responsabilidade assinado DOCUMENTO COM FOTO.

Art.6º- A VOLTA PARA O LOCAL DE LARGADA É DE
RESPONSABILIDADE DO ATLETA.
Haverá um serviço terceirizado de vans fazendo a descida
dos atletas para o local de largada . Será cobrada uma taxa
extra no local para os interessados em utilizar esse serviço.
A organização da prova não é a responsável por esse
serviço.
Art. 7º - Não haverá banheiros químico no local de LARGADA , mas os
sanitários do Posto Brasão estarão disponíveis para utilização dos atletas.

Art 8 º - PREMIAÇÃO :

6 km e 10 km
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem
descumprimento deste regulamento receberão medalha “finisher”.

1. Os 3 primeiros colocados na categoria masculina e as 3 primeiras
colocadas na categoria feminina, da seguinte forma:

Geral Masculino/Feminino
1º. Colocado – Troféu
2º. Colocado – Troféu
3º. Colocado – Troféu

Os atletas que forem premiados na Categoria Geral, serão excluídos da
premiação por faixa etária.
1. Serão premiados com Troféu, apenas os três primeiros colocados de cada
faixa etária.

6 km e 10 km
Categoria MASCULINO
M18a24 – Homens de 18 a 24 anos
M25a29 – Homens de 25 a 29 anos
M30a34 – Homens de 30 a 34 anos
M35a39 – Homens de 35 a 39 anos
M40a44 – Homens de 40 a 44 anos
M45a49 – Homens de 45 a 49 anos
M50a54 – Homens de 50 a 54 anos
M55a59 – Homens de 55 a 59 anos
M60a64 – Homens de 60 a 64 anos
Macim65 – Homens Acima de 65 anos

Categoria FEMININO
F18a24 –
F25a29 –
F30a34 –
F35a39 –
F40a44 –
F45a49 –
F50a54 –
F55a59 –
F60a64 –
Facim65 –

Mulheres de 18 a 24 anos
Mulheres de 25 a 29 anos
Mulheres 30 a 34 anos
Mulheres de 35 a 39 anos
Mulheres de 40 a 44 anos
Mulheres de 45 a 49 anos
Mulheres de 50 a 54 anos
Mulheres de 55 a 59 anos
Mulheres de 60 a 64 anos
Mulheres Acima de 65 anos

OBS: o pódio GERAL é formado pelos 3 primeiros atletas que cruzarem a
linha de chegada, obedecendo todo o regulamento, tanto masculino quanto
feminino, independente do tempo de prova líquido.

HAVERÁ PREMIAÇÃO PARA AS 3 EQUIPES COM MAIOR NUMÉRO DE
PARTICIPANTES INSCRITOS NO EVENTO.

Art. 9 º - É OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DE PEITO. Atletas
sem o numeral serão impedidos de entrar no VALE DO AMOR sem pagar a
taxa de entrada.

Art. 10 º- Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o
REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação, seguro e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
10.2 - O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e
está ciente de que devem consultar antecipadamente médico e professor de
Educação Física.
10.3- Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens
de sua participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do
evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios
eletrônicos.
Art. 11 º - Haverá uma unidade móvel de pronto atendimento disponível para
os atletas para possíveis emergências oriundas do evento.

Art. 12° A inscrição na corrida Love Run – Vale do Amor é pessoal e
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em
qualquer situação. A participante que ceder sua inscrição para outra pessoa e
não comunicar os organizadores do evento formalmente por escrito será
responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer,
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da
corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no
evento.
Art. 13° No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a
opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o(a)
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.
Artigo 14° O organizador/realizador pode suspender o evento por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem
aviso prévio aos participantes;
Artigo 15°. Ao se inscrever nesta prova, 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.

