
Regulamento Desafio Rústico 6k Nova Iguaçu. 

 

 Ao se inscrever, o(a) atleta está ciente das regras e de acordo com 

todas as cláusulas aqui citadas. 

 O evento esportivo, aqui denominado “Desafio Rústico 6K Nova 

Iguaçu”, será realizado na categoria individual masculino e feminino. 

 Data: 27 de outubro de 2019. 

 Largada: 8h.  

 Percurso: 6km. 

 Local: Associação dos Taifeiros da Armada (ATA), que fica na Rua 

Professor Paulino Chaves, s/nº - Jardim Cachoeiras – Nova Iguaçu. 

Todo o percurso será em terreno arenoso.  

 Estacionamento gratuito (será proibida a entrada de veículos no 

sítio a partir das 07:40h). 

 Inscrições encerram dia 29/09/2019 ou enquanto houver 

disponibilidade de kits. 

 Kit de participação: camiseta, chip, número de peito, copo e medalha 

para os que concluírem a prova.  

 Entrega do kit: será feita no dia e no local do evento a partir das 6h. A 

entrega será realizada até às 07:50h. 

 Para retirar o kit o atleta deverá apresentar documento de identificação 

original com foto (RG ou carteira de habilitação) e o comprovante de 

inscrição. A retirada de kit por terceiros poderá ser feita mediante 

apresentação de autorização específica, cópia de documento do 

inscrito e comprovante de inscrição. 

 O(a) Atleta que não retirar o kit de participação na data e horário 

estipulado pela organização não terá direito ao mesmo. Não haverá 

entrega do kit após o evento. 

 A idade mínima para o(a) atleta se inscrever e participar do evento é 

de 16 anos. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar com 

autorização por escrito do responsável. A autorização deverá ser 

entregue na retirada do kit com cópia do RG do responsável.  

 Após a confirmação do pagamento, o atleta receberá o comprovante 

da inscrição por e-mail. Caso não receba, verifique se não foi 

encaminhado para sua caixa de spam ou lixeira. 



 A inscrição é pessoal e intransferível. O atleta que ceder seu número 

de peito será responsável por qualquer acidente ou dano que a pessoa 

venha a sofrer. Em caso de fraude comprovada na inscrição, os(as) 

atletas envolvidos serão desclassificados, ficarão impedidos de 

participar de outras provas realizadas pela organizadora e poderão 

responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

PREMIAÇÃO 

■ Troféu para os 3 primeiros colocados no masculino e feminino no público 

geral. 

■ Medalha para os 3 primeiros colocados no masculino e feminino nas faixas 

etárias: 16 ao 19 anos / 20 ao 29 anos / 30 ao 39 anos / 40 ao 49 anos / 50 

ao 59 anos / 60 ao 69 anos / acima de 70 anos. 

■ Os(As) 3 ganhadores(as) no público geral não concorrerão nas faixas 

etárias; 

 

INSCRIÇÃO EQUIPES: a partir de 10 atletas. 

WhatsApp: (21) 99914-8056 

E-mail: contato.trindadecomunicacao@gmail.com 

As assessorias não precisam montar TENDA porque o espaço 

destinado aos grupos é uma quadra de esportes coberta. 

  

OBSERVAÇÕES 

■ Cada atleta inscrito terá direito de levar dois convidados: um adulto e uma 

criança de até 12 anos. Eles poderão usar as dependências do sítio. Se 

quiser levar mais algum convidado, o ingresso custa R$ 10,00 (dez reais) e 

o pagamento é feito na portaria. Café da manhã e almoço são opcionais e 

pagos diretamente no local. Você pode levar seu lanche, mas a bebida deve 

ser consumida no local. É proibida a entrada de qualquer tipo bebida. 

■ Para entrar no sítio é necessário apresentar o comprovante de inscrição na 

portaria. 

■ Não haverá troca de tamanho de camisa no dia da entrega de kit;  

■ O(A) participante tem 1 hora e 10 minutos para concluir a prova; 

■ Idade mínima para participação é de 16 anos (com autorização por escrito 

do responsável); 



■ A organização do evento oferece ambulância UTI móvel; 

■ O evento acontecerá mesmo com chuva; 

■ A organização poderá alterar a data e o local da prova do evento se assim 

for necessário; 

■ Após efetivada a inscrição o(a) atleta se responsabiliza por sua saúde física 

e mental;  

■ Será desclassificado(a) o(a) atleta que durante o percurso tiver ajuda de 

terceiros (professor, treinador) que não estejam inscritos no evento ou burlar 

o percurso;  

■ O número de peito e chip são intransferíveis. A fraude dos mesmos é cabível 

de punição e processo; 

■ A prova será realizada em um percurso de terra. Os atletas deverão tomar 

cuidado com eventuais desníveis, aclives ou declives que possam existir. A 

organizadora não se responsabiliza por defeitos na pista.  

■ Os resultados oficiais serão informados em até 03 (três) dias após a 

realização do evento. 

■ A organizadora não tem responsabilidade sobre despesas médicas em casos 

de internação ou lesões geradas pela participação no evento. Porém, será 

disponibilizado um serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial 

dos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.  

■ Será disponibilizado guarda-volumes para depósito de bens de baixo valor 

tais como documentos pessoais, chaves, etc., sendo vedado o depósito de 

bens de alto valor, tais como relógios, joias, equipamentos eletrônicos, 

celulares, cheques, cartão de crédito.  O guarda-volumes será desativado em 

até uma hora após o término do evento.  

■ A prova terá três pontos de hidratação.  

■ O(a) atleta ao participar do evento estará incondicionalmente aceitando e 

concordando em ceder os direitos de utilização de sua imagem e voz para a 

organizadora, patrocinadores e parceiros comerciais, autorizando que sua 

imagem e voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou vídeos em 

rádio, jornais, revistas, sites e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação, para uso informativo, promocional ou publicitário, sem que tais 

ações acarretem ônus à organizadora e aos patrocinadores, renunciando o 



recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em 

qualquer tempo. 

■ A organizadora poderá alterar a data e o horário do evento, seja para 

antecipar ou postergar. A informação de alteração será divulgada no site 

oficial da corrida e comunicada aos inscritos por e-mail.  

■ Na hipótese de alteração na data do evento, os atletas terão o prazo de 07 

(sete) dias corridos para solicitarem a devolução do valor pago pela inscrição, 

contados da data do e-mail de divulgação de nova data. A ausência de 

manifestação do atleta dentro deste prazo significará a concordância com a 

nova data. Na hipótese de alteração somente no horário do evento não 

haverá devolução do valor pago pela inscrição aos atletas. 

■ DECLARO para os devidos fins de direito que:  

 Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste 

evento e que não existe nenhuma recomendação médica que me 

impeça de praticar atividades físicas.  

 Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do 

regulamento do evento. 

 Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso 

sofrer caso descumpra o Regulamento ou cometa atitude antiesportiva.  

 Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, 

por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem 

ônus para a organizadora e patrocinadores. 

 Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO de 

responsabilidade. 


