
REGULAMENTO BERTIOGA HAPPY HOUR JOLLY ROGER (23/11/2019) 

Prova Pedestre em piso totalmente plano 100% pela areia na praia nas distância de 6 km, com largada e chegada na Praia do 

Indaiá, em frente ao Jolly Roger Restaurante. 

CATEGORIAS 

6 km – Individual (masculino e Feminino) – Geral e Faixa Etária 

4 km - Caminhada 

Largada prevista para as 17 hs., para todas as categorias 

REGULAMENTO 

a. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o 

REGULAMENTO e suas regras. 

b. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena. 

c. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes. 

d. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da LARGADA e CHEGADA. 

e. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um 

serviço de cortesia da prova. 

f. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a a realização de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

g. Qualquer reclamação e/ou recurso sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá ser feita, por escrito, à 

ORGANIZAÇÃO, no dia do evento em até 30 minutos após a divulgação do mesmo. 

h. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e/ou confirmar, ao entregar à ORGANIZAÇÃO a Ficha de 

Inscrição do EVENTO. 

i. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

j. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível. Reembolsos poderão ser aceitos mediante prazo 

de pelo menos 15 dias da largada e avaliação (sem a possibilidade da devolução da Taxa de Serviço no caso de inscrição on-line). 

k. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta, sendo obrigatório o seu uso durante toda a prova, sob pena 

de desclassificação. 

A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as 

necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit. 

KIT DE PARTICIPAÇÃO 

a. O Kit do Atleta é composto de: 

- Número de Peito ( participação ) de uso obrigatório. + Chip (que deverá ser devolvido depois da chegada do Atleta) 

- Camiseta + Medalha de participação 

- Lanche de Frutas + Água e Suco + Sacola 

REGRAS GERAIS DA CORRIDA 

a. A idade mínima exigida para participação nos 6 km é de 15 anos completos. 

b. Data referência 31/12/2019 



c. Para retirada do kit, o Atleta ou seu representante deverão apresentar RG 

d. A prova terá duração máxima de 60 minutos sendo a área da linha de Chegada e seus equipamentos/ serviços desligados/ 

desativados após este período. 

e. O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será convidado a retirar-se da 

competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de 

serviço ou apoio a este corredor. 

f. Ao ser convidado a retirar-se da competição deverá o ATLETA embarcar no veículo disponibilizado pela ORGANIZAÇÃO para 

retornar ao ponto de LARGADA. 

g. O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado. 

h. É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto 

os pontos de abastecimento oferecidos pela própria ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico. 

i. A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

j. O ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e treinou 

adequadamente para o EVENTO. 

k. Haverá hidratação ao longo do percurso a cada 2 km. Pede-se aos atletas atenção ao descartar copos plásticos e demais 

resíduos na areia da praia, orienta-se que carreguem o “lixo” até um posto de hidratação para o descarte e assim facilitando a 

organização o recolhimento de qualquer corpo estranho ao meio ambiente em questão. 

INSCRIÇÕES VALORES E PRAZOS 

a. As inscrições para o EVENTO serão feitas via INTERNET nos sites.  ;  www.th5eventos.com.br e/ou www.ticketagora.com.br 

e/ou www.ativo.com  

b. São aceitas também inscrições com depósito em conta em nome da TH5 Eventos Ltda.- Banco Itaú / agencia 0838 / conta 

21497-1  ou  Banco do Brasil / Agencia 3970-5 / conta 33333-6 

c. O limite de inscritos é de 800 ATLETAS divididos nas distâncias de 6 km Corrida e 4 km Caminhada 

d. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda alterar o número de inscrições. 

e. Taxa de Serviço: Para inscrições efetuadas on-line existe a cobrança da Taxa de Serviço que pode variar de site para site, para 

cobrir custos e proporcionar ao ATLETA comodidades e facilidades, tais como: receber a confirmação do pagamento e 

informações sobre a inscrição via e-mail, sem haver a necessidade do envio por parte do ATLETA de qualquer comprovante de 

depósito. 

f. No caso de desistência da prova, reembolso ou transferência para outro ATLETA, poderá ser efetuada desde que no período 

de até 15 dias da realização da prova, porém sem devolução da Taxa de Serviço 

 

ENTREGA DO KIT 

a. A entrega do Kit, contendo camiseta + numeral e chip, será realizada sempre no local do evento: Praia do Indaiá, altura da Rua 

Ivete Vargas 

- Sábado das 14 as 16:30 hs 

b. Após o término da prova, o ATLETA recebe um segundo kit contendo: medalha de participação + 02 copos de água + lanche 

fruta + suco de frutas 

c. Quando da retirada do chip, o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais. 

http://www.th5eventos.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/
http://www.ativo.com/


d. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip. 

e. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição vertical. 

f. Ao final da prova, os participantes deverão trocar o chip pela Medalha de Participação. 

g. O uso do chip é OBRIGATÓRIO aos ATLETAS que o receberem, acarretando a desclassificação do ATLETA que não o utilizar. 

h. O atleta é responsável pelo chip. Aqueles que o perderem ou não devolvê-los devem pagar à ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, 

através de um boleto de cobrança, o valor de R$ 50,00 (Cinqüenta reais) referente ao seu valor. 

PREMIAÇÃO 

a. Corrida 6 km - Serão premiados com Troféus, os 3 primeiros colocados do Geral Masculino e Feminino 

a1. Nas categorias por Faixa Etária (de 5 em 5 anos), serão premiados com Troféus, os 3 primeiros colocados  

b. A premiação será realizada no dia do evento após a prova em horário pré determinado com a presença ou não dos 

contemplados. 

c. Os ATLETAS que por algum motivo não puderem ou não quiserem esperar pela premiação, poderão solicitar a entrega do seu 

troféu via correio, mediante o pagamento da taxa de R$28,00, que deverá ser depositada na conta da TH5 EVENTOS no Banco 

Itaú, agencia 0838, conta 21497-1. 

d1. Enviar e-mail para th5@th5eventos.com.br com a solicitação do troféu acrescentando o depósito e o endereço para entrega. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

a. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou participação especial. 

b. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total 

ou parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data da estipulada para a retirada do KIT, o ATLETA poderá optar participação, 

ou não, no evento. 

c. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e/ ou pelos ORGANIZADORES / 

REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
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