REGULAMENTO – Corrida Bora Viver Trail Run 2018

1 - A CORRIDA BORA VIVER TRAIL RUN 2018
1.1 - A CORRIDA BORA VIVER será realizada no dia 16 DE SETEMBRO 2018,
com largada prevista para as 8 horas da manhã, com qualquer condição
climática, com largada e chegada – Condomínio Mansões Entre Lagos –
Restaurante Rural
- Brasília, DF (Mapa site de inscrições), sendo que a
Organização poderá suspender ou adiar a CORRIDA por questões de segurança
pública e/ou motivos de força maior. OBS: Podendo passar o dia no local até as
16 horas.

1.2 – O percurso da CORRIDA será realizado em trilhas.

1.3 – A CORRIDA poderá ser realizada nas distâncias de 12km (longo) ou 6km
(curto) aproximadamente de forma individual (solo).

1.4- Poderão participar atletas de ambos os sexos de acordo com este
regulamento.

1.5 - Só poderão participar da CORRIDA BORA VIVER atletas com idade igual
ou superior a 16 anos, ver (O atleta com idade menor que 16 anos, deverá
apresentar autorização dos responsáveis).

1.6 – O atleta, ao participar da CORRIDA BORA VIVER, cede todos os direitos
de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena e divulgação da prova
em qualquer mídia, em qualquer tempo.

1.7 – O atleta deverá tomar conhecimento prévio do regulamento da CORRIDA
BORA VIVER , assumindo a responsabilidade por seus dados fornecidos,
aceitando totalmente as regras estabelecidas no presente Regulamento.

1.8 – O atleta, através do ato da inscrição realizada por ele, assume que
participa da CORRIDA BORA VIVER por livre e espontânea vontade, isentando
de qualquer responsabilidade a Organização, Patrocinadores e Apoiadores.

1.9 – Os atletas estarão cobertos por seguro de vida contratado pela
Organização. Empresa Seguradora: Porto Seguro.
2 - DAS CATEGORIAS
Masculino:
Masculino – 16 - 29
Masculino – 30 – 39
Masculino – 40 – 49
Masculino – 50 – 59
Masculino – 60 – 69
Masculino – acima de 70
Feminino:
Feminino – 18 – 29
Feminino – 30 – 39
Feminino – 40 – 49
Feminino – 50 - 59
Feminino – acima de 60
*A partir da 5ª colocação geral (masculino e feminino), o atleta será
remanejado para a classificação na sua faixa etária.

Kids - Masculino/Feminino:
Masculino/Feminino - Idades de 3 a 5 - (100 metros)
Masculino/Feminino - Idades de 6 a 8 - (200 metros)
Masculino/Feminino - Idades de 9 a 11 anos - (300 metros)
3 - ENTREGA DO KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM
3.1 - A data e local de entrega do kit será informada pela organização da prova
neste site (www.jagaranti.com.br) para os atletas inscritos até o preenchimento
das vagas ou por definição da organização.
3.2 - Não serão entregues kits de corrida no dia nem após a prova. A
retirada do kit deverá ser feita somente pelo atleta ou assessoria responsável.
No caso do atleta não poder comparecer, outra pessoa com autorização ou

documento com foto pode retirar para o kit.
Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração de
tamanho, de acordo com a disponibilidade. E entrega de tamanho esta sujeita a
ordem de saída de numeração. Não reservamos tamanhos. O fato de você pedir
no site não dará a certeza de você ter o número caso a procura seja maior.

3.3 - A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado
visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da
prova, sendo passíveis de penalidade os participantes que não cumprirem este
artigo (ver Item PENALIDADES);

3.4- No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os
dados do atleta;

3.5 - Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;

3.6 – A organização da prova poderá solicitar como forma de doação alimentos,
roupas ou agasalhos, ficando para ser divulgado em momento oportuno.

4 - CONGRESSO TÉCNICO
4.1 - O congresso técnico, caso seja necessário, será realizado em local e
data a ser divulgado posteriormente no site da prova e em e-mail a ser
encaminhado aos inscritos na prova.

5 - LARGADA – PERCURSO E CHEGADA
5.1 – A largada será realizada as 8h15min, em um único momentos, tanto para
PNE e/ou atletas sem deficiência, sendo que a categoria Kids (corrida kids)
largará antes dos adultos as 8horas em três baterias (sendo uma para crianças
com idade de 3 a 5 anos, outra sem seguida com crianças com idade de 6 a 08
anos e última bateria com crianças de 9 a 11 anos.). Logo após a largada das
três baterias a dos adultos terá início.

5.2 – O horário máximo de realização da prova será de 04:00 horas para todas
as categorias, sendo o horário de fechamento da chegada as 12h.

5.3 - É obrigação dos participantes da prova cumprir o trajeto em sua
totalidade (visualizar mapas no site www.jagaranti.com ou participar de treinos
no local).

5.4 - O atleta deverá usar OBRIGATORIAMENTE o número de peito em lugar
visível, chip e CAMISETA DA PROVA, sendo o seu passe para
entrada/passagem em propriedades particulares durante a prova.

5.5 - O percurso será, predominantemente, nas trilhas do cerrado de Brasília,
num total de aproximadamente 12km para o percurso longo e 6km para o
percurso curto.

5.6 – Não será permitido acompanhante (pacing) durante a prova, seja
correndo ou de bicicleta.
5.7 – A hidratação NÃO será fornecida pela organização. Sugerimos para o auto
abastecimento o atleta a levar seu recipiente (mochila de hidratação ou
garrafinha de sua preferência). Alimentação/hidratação durante o percurso
deverá ser de responsabilidade exclusiva do atleta que estiver correndo.

6 - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
6.1 – Durante a realização da CORRIDA BORA VIVER os atletas serão
fiscalizadas em todo o percurso por staffs identificados com a camiseta/colete
da Organização, com autoridade para identificação e anotação do atleta que
esteja utilizando-se de conduta considerada FALTA LEVE ou FALTA GRAVE, a
ser encaminhada a Central da Organização para decisão quanto á aplicação das
penalizações estabelecidas neste Regulamento.

6.2 – Será desclassificado o atleta que:
1. Utilização de pacing, que é o acompanhamento, hidratação e
alimentação do atleta que esteja correndo o trecho, por veículo
motorizado;
2. Desrespeitar os staffs e árbitros;
3. Contato físico do atleta durante a corrida, como puxão e empurrão,
com outra atleta;
4. Jogar ou depositar lixo em local indevido – vias, calçadas, gramados,
trilhas etc.;

6.3 – Será considerada FALTA GRAVE passível de desclassificação:
1. Participação do atleta sem o uso do número de identificação em local
visível do vestuário;
2. Realização do trecho pelo atleta sem o uso de chip;
3. Utilização de carona em qualquer tipo de transporte pelo atleta
durante o trecho a ser corrido;
4. Trânsito do carro de apoio nos trechos de terra da prova ou local
considerado proibido;
5. Outra atitude apontada pelos staffs e árbitros e julgada grave pela
Organização;
6. É de uso obrigatório a camiseta da prova durante o percurso/largada,
para maior segurança e forma de identificação do atleta, além de boa
parte do percurso ser dentro de propriedade particular sendo essa
uma das formas de livre passagem.

7 - COMISSÃO DISCIPLINAR
7.1– A Comissão será composta por 3 membros, sendo 1 atleta, indicados pela
Organização.

8 – CLASSIFICAÇÃO
8.1 - Será considerado vencedor, o atleta solo que completar o percurso no
menor tempo, faixa etária ou na classificação geral.

8.2 - Serão consideradas classificadas os atletas que completarem o percurso
dentro dos limites de tempo previsto da chegada.

9 - PREMIAÇÃO Bora Viver Trail Run
CLASSIFICAÇÃO GERAL – 12Km e 06km
PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO GERAL (Masculino e Feminino)
1º - Colocado(a) Troféu + Medalha
2º - Colocado(a) Troféu + Medalha
3º - Colocado(a) Troféu + Medalha
4º - Colocado(a) Troféu + Medalha
5º - Colocado(a) Troféu + Medalha

*A partir da 5º colocação geral, o atleta será remanejado para a classificação
na sua faixa etária (onde será premiado os três primeiros por faixa).

CLASSIFICAÇÃO PNE – 12Km e 06km
PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PNE (Masculino e Feminino)
1º - Colocado(a) - Troféu + Medalha
2º - Colocado(a) - Troféu + Medalha
3º - Colocado(a) - Troféu + Medalha

CLASSIFICAÇÃO Kids – / Masculino e Feminino.
PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO Kids (Masculino e Feminino)
1º - Colocado(a) - 03 a 05 anos – 100 Metros - Troféu + Medalha
2º - Colocado(a) - 06 a 08 anos – 200 Metros - Troféu + Medalha
3º - Colocado(a) - 9 a 11 anos – 300 metros - Troféu + Medalha

9.1 - Serão premiados com medalhas todos os atletas que completarem a
CORRIDA BORA VIVER dentro dos limites de tempo e regras estabelecidas no
regulamento.

9.2 – O atleta que perder o chip deverá indenizar a organização no valor de R$
50,00 (cinquenta reais) por chip perdido. (quando o chip for retornável)

9.3 - Em casos de não recebimento do troféu no dia o mesmo só poderá retirar
o mesmo em até 5 dias úteis após o evento ( sendo retirado em local
determinado pela organização da prova).

10 - ATENÇÃO: Não entregaremos copinhos de água no percurso nem
terá galões para reabastecimento (prova de autossuficiência).
Principalmente por ser em local de difícil acesso.
*Água somente na largada e chegada.

11 - Alterações (nome, modalidade, equipe ou transferência) serão aceitas até
20 dias antes da data do evento. Após esta data, será cobrada taxa de R$
50,00 (Cinquenta Reais) por alteração. O participante que ceder seu número de
peito para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento
formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano que
venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos
envolvidos na prova.
12 - CANCELAMENTO/REEMBOLSO: De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Artigo 49 - CDC), os cancelamentos só podem ser realizados se
solicitados em até 7 dias corridos após a compra, desde que o prazo também
não exceda 48 horas ates do evento. Caso você esteja dentro destes prazo,
solicite seu cancelamento/reembolso exclusivamente por email: Madalena.oliv1@gmail.com

13 - NÃO REEMBOLSAMOS ATLETA INSCRITO APÓS AVENTO REALIZADO.

ESCLARECIMENTOS SOBRE ALGUNS TERMOS DESTE REGULAMENTO:
Prova/Evento/Corrida: CORRIDA BORA VIVER TRAIL RUN 2018
Organização do evento: Bora Viver Mkt. Promocional e Órbita Entretenimento.

