
REGULAMENTO DA 1ª CORRIDA DA PRIMAVERA “ RITTYMUS
ACADEMIA”

1)  O  EVENTO denominado  “1º  Corrida  da  Primavera  “Rittymus
Academia”, será realizado no dia 25 de Novembro de 2017, sábado,  na
cidade de Nova Andradina/MS, nas modalidade de caminhada e corrida de
5Km  e  10  Km,  com   a  participação   de  atletas  de  ambos  os  sexos,
devidamente  inscritos,  com  qualquer  condição  climática,  podendo  ser
cancelado caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade
física dos participantes e/ou espectadores;

2)  O LOCAL do  evento  será  no  Centro  de  Eventos   localizado  na  Rua
PASTOR  JULIO,  com  largada  e  chegada  dentro  do  Estádio  Municipal,
conforme percurso detalhado na pagina da corrida;

3) O HORARIO de abertura do Estádio está prevista para as 15:00h e a
largada a partir das 17:30 em pelotão único, com tolerância máxima de 10
minutos a mais. A largada de pessoas com necessidades especiais será 5
minutos  antes  do  pelotão.  Todos  os  inscritos  na  prova  deverão  estar
vestidos  com  a  camiseta  oficial  do  evento,  número  de  peito  e  chip  de
cronometragem e controle;

4) A DURAÇÂO MÀXIMA da prova será de 90(noventa) minutos e caso
algum  atleta  esteja  em  qualquer  ponto  do  percurso  será  convidado  a
abandonar a prova;

5) AS INSCRIÇÕES, tem início dia 25 de Setembro e encerram-se dia 18 de
Novembro devendo ser feita no aplicativo KMAIS CLUBE;

6)  O  ENCERRAMENTO  DAS  INSCRIÇÕES poderá  acontecer  antes  do
prazo previsto ou ter prorrogação, sem aviso prévio, conforme decisão da
organização. O limite de atletas pode chegar ao máximo de 200 inscritos.

7)A  IDADE  MINIMA para  o  atleta  participar  da  prova  é  de  14  anos,
completos até o dia da inscrição. A inscrição e participação de menores de
18  anos  só  será  permitido  caso  os  menores  estejam acompanhados  do
responsável legal;

8) O  VALOR DA INSCRIÇÃO SERÁ DE 50,00(CINQUENTA REAIS), e a
forma de pagamento será através de boleto bancário ou cartão de crédito.
São adicionados ao valor a Taxa de Administração do site;

9) ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO  de inscrições não são permitidas,
pois são pessoais e intransferíveis.  Em nenhuma hipótese será alterada o
portador bem como não será devolvido a taxa de inscrição.O número que o
atleta receberá junto ao seu kit é pessoal e intransferível;

10) A VERACIDA DAS INFORMAÇÕES  é de total responsabilidade  do
atleta no momento do preenchimento da ficha de inscrição, cabendo a ele o



ônus  por  qualquer  item que  afronte  o  regulamento  do evento  e  as  leis
vigentes no país. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição acarretar
na invalidação do resultado da prova;

11)  AS  CATEGORIAS serão  disputadas  na  modalidade  individual  geral
masculino e feminino;

12) A IDADE a ser considerada para o atleta é aquela que ele terá no dia
31  de  Dezembro  do  ano  da  prova,  conforme  regulamentação  da  CBAt-
Confederação Brasileira de Atletismo em sua norma sétima;

13) A PARTICIPAÇÃO  do atleta é estritamente individual, sendo proibido o
auxilio de terceiros (personal trainer, técnico, amigos e familiares). O uso de
recursos tecnológicos sem autorização da organização pode gerar punição
de desclassificação, exceto pessoas com necessidades especiais;

14) A PREMIAÇÃO será feita por medalhas a todos os atletas inscritos que
completarem a prova. Troféu aos 3 primeiros colocados nas categoria geral
masculino e feminino;

15) A CLASSIFICAÇÃO dos 3 primeiros na Categoria  Geral  Masculino e
Feminino serão definidas pela tempo líquido apurado pelo chip e tapetes de
cronometragem;

16) A ENTREGA DOS TROFÉUS ocorrerá imediatamente após a liberação
dos resultados no próprio local da prova, no Estádio Municipal. Aqueles que
não  se  encontrarem  no  momento  da  premiação  não  poderão  enviar
representantes  e  terão  que  retirar  a  sua  premiação  a  partir  de  27  de
Novembro  na  Rittymus  Academia,  Avenida  Eurico  Soares  Andrade,  910,
centro;

17) OS RESULTADOS oficiais  serão publicados  na  pagina  da  RITTYMUS
ACADEMIA, em até 48 horas após o término da prova;

18) O KIT do atleta é composto por camiseta de manga curta, número de
identificação do atleta  e chip de cronometragem e materiais de divulgação
dos patrocinadores;

19) AS CAMISETAS tem tamanho disponível em P, M, G que deverá ser
escolhido  no  momento  da  inscrição,não  sendo  de  responsabilidade  da
organização escolha de um tamanho equivocado;

20) AS ESPECIFICAÇÕES do kit do atleta poderão ser alteradas sem aviso
prévio. O chip de cronometragem será descartável e retirado junto ao KIT;

21) A ENTREGA DOS KITS dos atleta será feita no dia 24 de Novembro,
sexta-feira,  das  8h  ás  19h,  na  Rittymus  Academia,  Av  Eurico  Soares
Andrade, 910 – Centro.No dia do evento os kits serão entregues das 8h às
11h na Rittymus Academia, e a das 14:30às 17h no Centro de Eventos,local
da prova;



22)  CORREÇÕES  DE  CADASTRO  deverão  ser  feitas  no  momento  da
retirada  do  kit.  O  responsável  deverá  conferir  os  dados  e  o  numero  de
identificação. Caso haja algum item incorreto, deverá solicitar a correção
imediatamente. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada
do kit;

23) O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO  deverá ser usado visivelmente no
peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sob
pena de desclassificação no não cumprimento;

24) OS ATLETAS deverão estar no local  da largada com , pelo ,menos,
meia  hora  de  antecedência,  quando  serão  dadas  as  instruções  finais.
Deverão  correr  com     a  identificação  de  numeração  e  chip  de
cronometragem o tempo todo;

25) QUALQUER ATLETA  poderá ser desclassificado da competição pela
Organizaçã, em qualquer momento, caso: não estiver com a identificação no
peito; burlas as regras estabelecidas no percurso; posicionar fora dos locais
da  largada;  caso  não  passe  pelos  tapetes  de  cronometragem  da
largada;fornecer  informação  inverídica;  tocar  ou  bloquear  adversários
intencionalmente; perturbar a concentração de adversários; tiver atitudes
antidesportivas; competir com número de terceiros; competir com número
não  oficial  do  evento;  praticar  qualquer  ato  obsceno  ou  de  vandalismo;
permitir  em  seu  uniforme  de  competição  frases  indevidas  bem  como
propaganda  político-partidária;  agredir  física  e/ou  verbalmente  qualquer
membro da organização;

26) SERVIÇO DE APOIO MÉDICO estará a disposição na largada/chegada,
para  qualquer  tipo  de  emergência  envolvendo  os  inscritos  na  prova.  A
continuidade  do  atendimento  médico  propriamente  dito,  tanto  de
emergência quanto de qualquer outra necessidade, será efetuado na REDE
PÚBLICA  ,  sob  responsabilidade  desta.  A  organização  não  tem
responsabilidade dobre despesas médica que o atleta venha a ter durante
ou após o evento;

27) A SEGURANÇA será  garantida  pelos  órgãos  competentes  e  haverá
staff para a orientação dos participantes.Serão colocados a disposição dos
participantes  sanitários  e  GUARDA-VOLUME,  apenas  na  região  da
largada/chegada da prova. Recomendamos que não sejam deixados valores,
relógio e equipamentos eletrônicos e cartões de crédito;

28) O PARTICIPANTE DECLARA no momento da inscrição, gozar de plena
saúde  e  integridade  física  e  mental  para  participar  da  prova,
responsabilizando-se por ocasionais danos à sua saúde. Assumem por livre
e espontânea vontade e isentam a organização, patrocinadores, apoiadores
e órgãos oficiais envolvidos;

29) RECOMENDAMOS rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de
teste ergométrico prévio , para todos os atletas;



30) O PARTICIPANTE DECLARA que tem inequívoco conhecimento DCE
que todos os materiais e equipamentos necessários para o seu desempenho
são  de  própria  responsabilidade  e  assume  as  despesas  de  transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer despesas necessárias ou
provenientes de sua participação antes, durante e depois do evento;

31) O PARTICIPANTE autoriza, graciosamente, a utilização de seus dados
cadastrais e de sua imagem, por meio de foto e vídeo ,  pela RITTYMUS
ACADEMIA e por seus organizadores, em ações de marketing e divulgação
de outros eventos;

32) OS PATROCINADORES, apoiadores, órgãos públicos e organizadores
da  prova  não  se  responsabilizam por  qualquer  extravio  de  materiais  ou
prejuízo que, porventura, os atletas venham  a sofrer durante a participação
na 1ª CORRIDA DA PRIMAVERA RITTYMUS ACADEMIA;

33) O PARTICIPANTE DECLARA  estar ciente dos termos de regulamento,
aceitado  todos  os  seus  termos,  acatando  todas  as  decisões  de
Organizadores e assume total responsabilidade pela participação no evento;

34)  DÚVIDAS  ou  omissões  deste  regulamento  serão  dirimidas  pela
comissão  organizadora  de  forma  soberana  e  irrevogável,  não  cabendo
recursos  a  essas  decisões.  A  corrida  acontecerá  com  qualquer  tempo,
podendo ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a
integridade  física  dos  participantes  e/ou  espectadores.  A  organização  se
reserva no direito  de  alterar  qualquer  dos  itens  deste  regulamento  sem
aviso prévio, conforme necessidade do evento, informando estas alterações
na retirada do kit do atleta;

35)  O CONTATO  para qualquer dúvida referente ao evento é o contato
(67)99613-4386  (somente  whatsapp);  e  e-mail:
rittymusacademia@hotmail.com

Regulamento criado em 04/09/2017.

Nova Andradina, 04/09/2017.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades,

DECLARO para os devidos fins de direito que:

1. Estou ciente de que se trata de uma prova pedestre.

mailto:rittymusacademia@hotmail.com


2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou

ciente  que  não  existe  nenhuma  recomendação  médica  que  me  impeça  de  praticar

atividades físicas.

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

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e

morte), isentando à ACEASNA,RITTYMUS ACADEMIAE à Prefeitura Municipal de

Nova Andradina-MS, seus organizadores, colaboradores, voluntários e patrocinadores

DE TODA E  QUALQUER RESPONSABILIDADE  por  quaisquer  danos  materiais,

morais  ou  físicos,  que  porventura  venha  a  sofrer,  advindos  da  participação  nesta

PROVA.

4. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da

PROVA.

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de

kits,  ou  outra  área  de  visibilidade  no  evento,  ou  meios  de  divulgação  e  promoção,

nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por

escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a

segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado

pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.

6.  Em caso  de participação neste  evento,  representando equipes  de  participantes  ou

prestadores  de  serviços  e/  ou  qualquer  mídia  ou  veículo,  declaro  ter  pleno

conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da

organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas

de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do

evento,  e  também  locais  sem autorização  por  escrito  da  organização,  podendo  ser

retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.

7.  Estou  ciente  das  penalidades  e  possível  desclassificação  que  posso  sofrer  caso

descumpra o regulamento ou cometa falta grave.  Excluo meu direito  de reclamação

sobre tais aspectos da prova.

8.  Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos,  para fins de

divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação,



sem geração de ônus para à Aceasna, Rittymus Academia e a Prefeitura Municipal de

Nova Andradina, organizadores, colaboradores e patrocinadores.

9.  Compreendi  e  estou  de  acordo  com  todos  os  itens  deste  TERMO  DE

RESPONSABILIDADE,  isentando  assim  quem  quer  que  seja,  de  toda  e  qualquer

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha

participação nesta PROVA.

Nova Andradina-MS, 04 de Setembro de 2017.

Comissão Organizadora


