
 
 

 
REGULAMENTO 

 

BEACH RUN – Praia do Morro 

 

 

Da Corrida 

 

A Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, é parte do Circuito Capixaba de Beach Festival. Trata-se de um 

evento noturno realizado na areia da praia.  

 

Serão disponibilizadas 500 inscrições no período de 01 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. Caso o 

número de 500 (quinhentas) inscrições sejam preenchidas antes da data de encerramento ficará a critério do 

organizador oferecer mais vagas ou não. 

 

A Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, será destinada para ambos os sexos com idade mínima de 16 

anos tendo como base o ano de nascimento (31/12/2020). Em hipótese alguma será permitida a inscrição de 

menores de 16 anos.  

 

A Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, será disputada na distância de 5 km (cinco quilômetros) em 

percurso montado na areia da Praia do Morro, Guarapari (ES). 

 

Das Categorias 

 

As categorias estarão subdivididas para ambos os sexos da seguinte forma: 16/19, 20/24/ 25/29, 30/34, 

35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69, 70 anos em diante e categoria única ACD (Atleta com 

Deficiência). 

 

Da Premiação 

 

Todo atleta que completar a Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, receberá uma medalha 

comemorativa ao evento. As medalhas de participação da 1ª e 2ª edição formam parte de uma mandala que 

será completada com a realização da 3ª edição.   

 

Os cinco primeiros colocados (geral) de ambos os sexos, inclusive atletas ACD, irão receber um troféu 

comemorativo ao evento.  

 

O vencedor de cada categoria de idade, receberá um troféu comemorativo ao evento. A segunda e terceira 

colocação de cada categoria de idade, ambos os sexos, receberá medalha de pódio comemorativa ao evento. 

 

 

Da Inscrição 

 

As inscrições da Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, serão realizadas única e exclusivamente no site 

www.ticketagora.com.br  

 

O valor da inscrição será de R$ 90,00 (noventa reais) Atletas com idade igual ou superior a 60 anos, de 

acordo com o disposto no artigo 23 da Lei Federal nº. 10.741, de 01/10/2003, terão desconto de 50% 

sobre o valor da inscrição. 

 

A inscrição é intransferível. 

 

 

 



 
 
 

Dos Locais, datas e Horários 

 

Retirada de Kit e Chip será realizada na loja da Decatlon do Shopping Praia da Costa no período das 11:00 às 

20:00 horas do dia 30 de janeiro de 2020 ou no dia 01 de fevereiro de 2020 local de “largada da prova” no 

período das 10:30 às 16:00 horas. 

 

 

Abertura dos Trabalhos e aquecimento dos atletas – As 19:20 horas com apresentação do evento. 

 

Largada da Corrida – As 19:30 horas 

 

Premiação da Corrida – As 21:00 horas 

 

Encerramento dos Trabalhos – As 22:30 horas 

 

Das Outras Informações 

 

O número de competição fornecido pela organização não pode ser recortado ou sofrer qualquer alteração. Ele 

é personalizado e de uso pessoal. 

 

Haverá uma tenda guarda-volumes próximo ao pórtico de largada/chegada, para receber a 

bagagem/material dos atletas. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-

volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia aos participantes. 

 

A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de primeiros socorros 

em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de emergência hospitalar será efetuado na 

rede pública. Caso o atleta informe seu plano de saúde na ficha de inscrição e esteja devidamente 

identificado ele será encaminhado à rede credenciada.  

 

Não haverá posto com entrega de copos e ou garrafas de água. Buscando gerar zero resíduos para o meio 

ambiente, todo atleta receberá uma cinta com compartimento para squeeze. Haverá ponto de abastecimento 

de squeeze na largada/chegada e no retorno (km 2.5).  

 

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos 

participantes. 

 

Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de 

nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 

atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

 

Recomendamos aos participantes da Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, a realização de uma 

rigorosa e completa avaliação médica prévia à participação no evento. 

 

A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por prejuízos 

ou danos causados pelo atleta inscrito na prova a terceiros ou a outros participantes, sendo seus atos de 

única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos 

após a divulgação diretamente à coordenação técnica. 

 

Ao participar da Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento Oficial, participando por livre e espontânea vontade, 



 
 
sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação 

e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova antes, 

durante e depois da mesma. 

 

O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu 

desempenho e julgando por si só, se deve ou não continuar ao longo da competição. 

 

Ao participar da Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, cada participante está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádios, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de 

comunicação. 

 

Filmes e fotografias relativos à Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, têm o direito reservado aos 

organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do 

evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito. 

 

A prova será realizada com qualquer condição climática (meteorológica). 

 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão Organizadora de forma soberana, 

não cabendo recurso a estas decisões. 

 

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 99969-1746 ou através do e-mail 

cafroes@terra.com.br de segunda a sexta-feira, de 09 às 12h e de 14 às 19h. 

 

Da Observação Final 

 

Atletas com idade igual a 16 ou 17 anos de idade deverão apresentar na retirada do kit a autorização dos 

pais conforme modelo abaixo. 

 

Eu, xxxxxx, CPF n.º xxxxx, residente a rua xxxxx, declaro para os devidos fins que sou o responsável pelo 

atleta xxxx e autorizo o mesmo a participar da Beach Run, etapa Praia da Praia do Morro, que será realizada 

no dia 01 de fevereiro de 2020 na Cidade de Guarapari (ES).  

 

Local, dia, mês e ano. 

 

Assinatura do Responsável 

 

(Entregar cópia da identidade do responsável junto a declaração) 

 

mailto:cafroes@terra.com.br

