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                  ITAITU ECO RUN – V EDIÇÃO

REGULAMENTO

A ITAITU ECO RUN será realizada no dia 18 de Janeiro de 2020, sábado, no Distrito de Itaitu, 

Jacobina-BA, nas modalidades de 5km para caminhada, e 5,10 e 21km para corrida. A largada será 

às 15h para a categoria de 21km e 16h para as categorias de 5 e 10 km, na praça Central, em frente 

à igreja Matriz, pelos atletas regularmente inscritos, de ambos os sexos, sob qualquer condição 

climática, com chegada no Camping Serra Azul. Na largada de 5 e 10km os atletas inscritos na 

modalidade caminhada ficarão posicionados após os atletas inscritos na modalidade corrida.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

● Para atleta com idade inferior a 16 anos, é necessário que os pais ou responsáveis estejam 

inscritos também na prova e o acompanhe durante o percurso;

● A prova terá a duração média de 3h para 21 km e 2h para 5 e 10km, após este tempo será 

fechado o funil e dispensado o serviço de apoio e de órgãos competentes;

● Haverá 08 (cinco) pontos de hidratação fixos, além de hidratação móvel com o apoio de bikes;

● Órgãos competentes, como SMTT e GSM, farão a segurança da prova e a organização ficará 

responsável pela orientação e hidratação dos atletas durante o percurso;

● Haverá atendimento emergencial para atletas: serviço de apoio com ambulância no local de 

largada e chegada para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico, tanto de emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuado 

na rede pública. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas antes, 

durante ou depois da prova;

● Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade pelo fornecimento de seus dados, 

aceitando integralmente o regulamento geral da prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo todas as suas despesas;

● A organização recomenda aos atletas a realização de avaliação médica que autorize a prática de 

atividade física antes da data do evento;

● Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e voz, 

aceitando e concordando com a divulgação das mesmas nos diversos meios de comunicação, 

sem acarretar ônus aos organizadores;

● Será disponibilizado o serviço de guarda-volumes no Camping Serra Azul (próximo ao local de 

largada) com funcionamento das 14h às 19h. A organização pede e insiste que não sejam 
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deixados VALORES no guarda-volumes, tais como: relógios; acessórios de alto valor; carteiras 

com dinheiro/cheque/cartão; equipamentos; celulares; etc., pois não se responsabiliza pelos 

itens deixados, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova;

● É obrigatório o uso da camisa alusiva ao evento, com o número de inscrição fixado e aberto na 

parte FRONTAL da camisa durante todo o percurso da prova. No entanto, após cruzar a linha de 

chegada, o atleta poderá usar a camisa do seu clube ou assessoria;

● O Kit de Participação é composto de: 01 camisa de malha Sensitive True Life Dry com proteção 

UV 50; 01 número de peito; 01 chip (descartável) de cronometragem eletrônica; 01 medalha de 

participação pós-prova e uma sacola personalizada;

● A retirada do Kit será realizada mediante apresentação de documento com foto ou comprovante 

de pagamento em data e local a serem definidos. 

● A organização não garante a grade de tamanhos de camisas antecipadamente. A escolha 

deverá ser feita no ato da entrega do Kit de acordo com a disponibilidade em estoque;

● Não haverá reembolso de inscrição para os atletas que participarem ou não do evento, 

independente do motivo;

● Não serão entregues kits após o evento.

MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO:

1. Escapar antes da largada;
2. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza;
3. Empurrar, cortar caminho, pegar carona, etc;
4. Desacatar outro atleta, o público ou arbitragem;
5. Se o atleta burlar o percurso estabelecido pela organização da corrida além da desclassificação, 
o mesmo não receberá a medalha de participação.

DAS INSCRIÇÕES:

● As inscrições para a ITAITU ECO RUN – V Edição será realizada pelo TICKET AGORA no 

seguinte endereço eletrônico: https://ticketagora.com.br/Calendario e na Academia Katatal 

Fitness no endereço: Av. Orlando Oliveira Pires, nº 1326 – Centro.

LOTES DATAS VALOR (R$)
1º LOTE 22/11/2019 a 01/12/2019 R$ 69,00

2º LOTE 02/12/2019 a 29/12/2019 R$ 79,00

3º LOTE 30/12/2019 a 12/01/2020 R$ 89,00

4º LOTE* 13/01/2020 a 17/01/2020 R$ 99,00
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● As inscrições no site da Ticket Agora ocorrerão até o dia 12/01/20. De 13/01/2020 a 17/01/2020, 

durante a vigência do 4° LOTE ou até o número total de inscrições ser atingido, as inscrições 

serão feitas presencialmente na academia Katatal Fitness. 

● A cada 20 inscrições realizadas por grupos ou assessorias esportivas dará direito a 01 cortesia, 

não tendo efeito acumulativo.

● Os grupos inscritos terão sua logomarca exposta em banner dentro do camping desde que a 

mesma seja enviada até dia 10/01/2020 para o endereço eletrônico 

kfassessoriaesportiva@gmail.com

DA PREMIAÇÃO:

● Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada e estiverem regularmente inscritos, 

usando a camisa alusiva ao evento, receberão medalhas;

● Não haverá premiação em dinheiro;

● Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio assim que a cerimônia de 

premiação for iniciada. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, 

perderá o direito ao prêmio. Não será entregue premiação pós evento;

● Os resultados oficiais da ITAITU ECO RUN – V Edição será informada através do blog oficial do 

evento, no endereço eletrônico: www.kfassessoriaesportiva.blogspot.com.br e pelo site da 

CRONOS CHIP http://www.cronoschip.com.br.

● A premiação será distribuída conforme a tabela abaixo:

PREMIAÇÃO GERAL

            5 K          10 k          21 K
MASC FEM MASC FEM MASC FEM
1º 1º 1º 1º 1º 1º
2º 2º 2º 2º 2º 2º
3º 3º 3º 3º 3º 3º
4º 4º 4º 4º 4º 4º
5º 5º 5º 5º 5º 5º

“NATIVO” DE ITAITU

            5 K          10 k          21 K
MASC FEM MASC FEM MASC FEM
1º 1º 1º 1º 1º 1º
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IDOSO

MASC FEM
1º 1º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

● Ao efetivar a inscrição o atleta concorda com as regras e aceita este regulamento. 

● A comissão organizadora poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar 

ou revogar esse regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelas redes 

sociais e blog oficial do evento.

● As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela empresa e/ou Comissão 

Organizadora da corrida de forma soberana, não cabendo recurso destas decisões.

Jacobina – BA, 9 de Dezembro de 2019

Joseni Teixeira Rocha
Diretora Executiva
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