1ª CORRIDA E CAMINHADA HERÓIS TRÊS LAGOAS - MS

Descrição do vento
A MB TEAM apresenta a 1ª CORRIDA E CAMINHADA HERÓIS DE TRÊS LAGOAS – MS que tem
como objetivo, junto aos parceiros estimular a prática de atividade física e oportunizar a
melhora na qualidade de vida.
1ª CORRIDA E CAMINHADA HERÓIS DE TRÊS LAGOAS – MS
DATA: 06/12/2020
ORGANIZADORES: MB TEAM
LARGADA: 07:00h
LOCAL: POLIESPORTIVO PROFESSOR EDUADO MILANEZ na Av. Odair Rosa de Oliveira, nº 858,
bairro: Interlagos – CEP: 79640-100, Três Lagoas/MS.
CORRIDA 11KM
➢
➢
➢
➢

1° Lote: R$70,00
2° Lote: R$80,00
3° Lote: R$95,00
ATLETAS ACIMA DE 60 ANOS PAGAM MEIA.

CORRIDA 08KM
➢
➢
➢
➢

1° Lote: R$70,00
2° Lote: R$80,00
3° Lote: R$95,00
ATLETAS ACIMA DE 60 ANOS PAGAM MEIA.

CAMINHADA 04KM
➢ PREÇO ÚNICO R$60,00
➢ ATLETAS ACIMA DE 60 ANOS PAGAM MEIA.
Regulamento
1ª CORRIDA E CAMINHADA HERÓIS DE TRÊS LAGOAS/MS – REGULAMENTO OFICIAL
ORGANIZAÇÃO: MB TEAM
CELULAR: https://chat.whatsapp.com/LUGowpl3pgfJWOPWUt3jXD
E-MAIL: xelesbeduca@hotmail.com
A MB TEAM apresenta a 1ª CORRIDA E CAMINHADA HERÓIS DE TRÊS LAGOAS – MS que tem
como objetivo, junto aos parceiros estimular a prática de atividade física e oportunizar a
melhora na qualidade de vida. Além da inscrição os participantes deverão levar 1litro de leite
integral no momento da retirada do KIT que serão destinados à Rede Feminina de Combate ao
Câncer do Município de Três Lagoas/MS. A corrida e caminhada será realizada no dia
06/12/2020, no Município de Três Lagoas/MS, às 07 horas da manhã, sob qualquer condição

climática. As distancias das provas serão realizadas com percursos de 11 e 08 km de corrida e
04km de caminhada, sendo que a largada será em pelotão único geral, masculino e feminino.
Após a largada da corrida será realizada a caminhada. A prova terá a duração máxima de 2 horas.
INSCRIÇÕES: Serão realizadas através do site www.ticketagora.com.br (TICKET AGORA) para
todos os atletas com limite de 400 vagas para corrida, limitando em 200 inscrições para 08KM e
200 para 11KM e, 100 para caminhada, totalizando 500 participantes. Terão custo inicial de
R$70,00 para corrida, para as 100 inscrições iniciais sendo primeiro lote ou no prazo de: dia
27/12/2019 até dia 01/02/2020; R$80,00 para segundo lote de 02/02/2020 à 02/03/2020,
R$95,00 para terceiro lote 03/03/2020 à 31/07/2020 ou até o término da quantidade disponível.
Observação: atletas com mais de 60 anos, inscritos para corrida de 11 e 08 km pagam meia. Para
a caminhada preço único R$60,00, atletas com mais de 60 anos pagam meia.
DOADORES DE SANGUE: Pagam meia. Serão considerados doadores regulares de sangue as
pessoas devidamente cadastradas nos hemocentros e nos bancos de sangues dos hospitais do
Estado, identificados por documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, para
tanto é imprescindível a apresentação do documento pessoal com foto (RG, CNH), juntamente
com a carteira de doador na retirada do Kit. **ATENÇÃO: Para a retirada do kit o ATLETA deverá
apresentar a carteira de doador devidamente atualizada, documento pessoal com foto (RG,
CNH) e comprovante de inscrição em mãos caso contrário a ORGANIZAÇÃO não poderá fornecer
o Kit, somente receberá nº de peito, chip e medalha caso cumpra o percurso.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
CORRIDA: Idade mínima de 15 anos, sendo que para os atletas menores de idade deverão
apresentar na retirada do KIT o termo de responsabilidade assinado pelo responsável legal.
CAMINHADA: Idade mínima de 10 anos, a retirada do KIT pelo responsável legal juntamente
com o termo de responsabilidade. No ato da inscrição cada PARTICIPANTE deverá ler o
regulamento o termo de responsabilidade da prova, não podendo alegar falta de conhecimento
dos mesmos.
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA
Eu, ____________________________________ “identificado no cadastramento da inscrição”,
no perfeito uso de minhas faculdades declaro paro os devidos fins de direito que 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, isentando seus
organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que por ventura venha a sofrer, advindos da
participação. Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de minha imagem, som e
e-mail para a organização do evento, bem como aos patrocinadores e apoiadores para usos
informativos, promocionais ou publicitários à prova, sem acarretar nenhum ônus organizadores.

ENTREGA DE KITS PARA A PARTICIPAÇÃO
O KIT DE PARTICIPAÇÃO será entregue nas dependências do POLIESPORTIVO PROFESSOR
EDUADO MILANEZ na Av. Odair Rosa de Oliveira, nº 858, bairro: Interlagos – CEP: 79640-100,
Três Lagoas/MS conforme abaixo:

Sábado: 05/12/2020, das 08:00h às 17:00horas.
Para os atletas que, em último caso não conseguir comparecer para a retirada do mesmo pede
– se um representante para retirar seu kit ou da equipe mediante comprovante de inscrição e
documento dos atletas.
Reforçando a doação de 1L de leite integral para que possa retirar os KIT.
KIT DE PARTICIPAÇÃO
O KIT DE PARTICIPAÇÃO que os participantes receberão é constituído pelos itens:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 Camiseta
1 Medalha de participação para os atletas que concluírem o percurso
1 Número de peito + vale café da manhã + guarda volumes
1 Chip de identificação e cronometragem
1 Squeeze
1 Sacochila
1 Pulseira de identificação para os participantes da caminhada
Frutas e Águas.

É obrigatório o uso do Chip durante toda realização da prova, sendo possíveis de desclassificação
os participantes que não cumprirem este artigo. O Chip deverá ser fixado no cadarço do tênis
do pé esquerdo, na posição vertical.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- O atleta deverá estar no local da largada com pelo menos uma hora de antecedência, quando
serão dadas as instruções finais.
- A largada será rigorosamente as 07:00 horas, horário Sul Mato-grossense.
- A organização poderá a qualquer tempo suspender/prorrogar prazos ou ainda adicionar/limitar
o n° de inscrições do evento em funções de necessidades, disponibilidades técnicas e estruturais
sem prévio aviso.
- Segundo o Artigo 23 da Lei n° 10.741 de 1°/10/2003 (ESTATUTO DO IDOSO), os participantes
com 60 anos acima pagarão 50% da inscrição.
- O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
- A cronometragem fica por conta da ROAD TIME ASSESSORIA ESPORTIVA de Três Lagoas MS.

PREMIAÇÕES
A classificação GERAL será por ordem de chegada usando o TEMPO BRUTO. A classificação para
as categorias; FAIXAS ETÁRIAS, será considerado o TEMPO LÍQUIDO. Os resultados parciais da
prova serão informados às 17:00 horas do dia seguinte à prova, através da ROAD TIME
ASSESSORIA ESPORTIVA pelo site www.evolution.eco.br, Já os resultados Oficiais serão
disponibilizados em 72 horas após o término da prova. Obs. Não haverá em hipótese alguma
dupla premiação.

CAMINHADA
Os participantes da caminhada receberão o KIT completo como os participantes da corrida,
exceto n° de peito e Chip.
CORRIDA DE 11 KM / CORRIDA DE 08 KM
Na CATEGORIA GERAL FEMININO E MASCULINO serão premiados do 1° ao 5° com TROFÉUS E
MEDALHAS. Além desses prêmios vão ser entregues aos Heróis e Heroínas:
➢
➢
➢
➢
➢

1° Colocado – R$500,00
2° Colocado – R$400,00
3° Colocado – R$300,00
4º Colocado – R$200,00
5º Colocado – R$100,00

Na FAIXA ETÁRIA serão premiados do 1° ao 3° colocado (FEMININO E MASCULINO) com
TROFÉUS. Será considerado como referência anos completos até 31/12/2020 conforme divisão:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

15 à 19 anos
20 à 24 anos
25 à 29 anos
30 à 34 anos
35 à 39 anos
40 à 44 anos
45 à 49 anos
50 à 54 anos
55 à 59 anos
60 anos acima

Obs. não haverá em hipótese alguma dupla premiação.

OBSERVAÇÕES REFERENTE A PREMIAÇÃO
- Os atletas que não estiverem presentes na entrega das premiações perderão o direito ao
mesmo.
- A organização poderá incluir em qualquer etapa outro tipo de premiação para valorizar a
participação e o esforço dos atletas;
- Os resultados extraoficiais serão publicados no site www.evolution.eco.br, ROAD TIME
ASSESSORIA ESPORTIVA às 17 horas do dia seguinte ao evento, e oficialmente, com possíveis
correções, após 72 horas pós evento.
- Qualquer reclamação sobre os resultados extraoficiais da competição deverá ser feita, por
escrito, em até 3 (três) dias após a publicação dos resultados no site do evento.
- Será disponibilizado, no local da prova, uma listagem com os resultados parciais durante 30
(trinta) minutos que antecedem a premiação. Após esse período todo e qualquer
questionamento sobre a classificação deverá ser feita através do e-mail institucional ROAD TIME
ASSESSORIA ESPORTIVA, entretanto não será alterado o pódio de premiação aos atletas.

KIT PRÉ-CORRIDA
- Os atletas oficialmente inscritos receberão um kit pré-prova contendo: Chip de
cronometragem descartável (corrida), n° de peito (corrida) e camiseta exclusiva da etapa.
- Os kits serão entregues no dia 05/12/2020 conforme horário citado no regulamento.
- Não serão aceitas reclamações e não serão feitas alterações cadastrais depois da retirada do
kit.
- O chip é descartável. Deverá ser fixado no cadarço do tênis, na posição vertical, com o lado do
n° voltado para cima veja banner explicativo na retirada do kit. Tire suas dúvidas com a equipe
de cronometragem.
- Não será feita alterações na distância escolhida pelo atleta no ato da inscrição. Apenas será
corrigida data de nascimento e sexo caso seja identificado o erro. Caso o atleta cadastre de
forma errônea seus dados antes de efetivar sua inscrição e assim que receber seu envelope
contendo o chip e n° de peito, confira novamente os dados impressos na etiqueta, não
alteraremos dados após a finalização da prova, para evitar transtornos tanto para a organização
quanto para a equipe de cronometragem.
- Não será permitida a troca de atletas de forma alguma, atleta inscrito não tem direito de
repassar sua inscrição a nenhum outro atleta.

KIT PÓS-CORRIDA
- Ao término da prova todos os concluintes receberão medalha de participação.
- A organização poderá incluir qualquer outro item por mera cortesia.
- Não serão entregues kits após o encerramento do evento.

SERVIÇOS NO LOCAL DO EVENTO
A organização disponibilizará na área da largada/chegada banheiros (havendo necessidade
serão químicos) e 5 pontos de hidratação com água mineral ao longo do percurso de 08km e, 6
pontos de hidratação para os 11km, 3 pontos de hidratação para a caminhada, além da área do
atleta com fornecimento de água, isotônicos e/ou sucos e frutas.

REGRAS GERAIS DO EVENTO
-No ato da inscrição cada participante estará concordando com o TERMO DE
RESPONSABILIDADE para a participação do evento, bem como o presente regulamento, não
podendo alegar desconhecimento das regras da prova;
- Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos, onde
a organização pode posteriormente utilizar esses dados para enviar e-mail com informações
sobre o evento, ou de patrocinadores, aceita integralmente este regulamento, e assume todas
e quaisquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer, e, se descobertos mudanças no

percurso (mudança de direção não previsto pela organização) estabelecido, serão
desclassificados.
- Qualquer atleta federado poderá ser submetido a exame antidoping.
- Haverá 5 pontos de hidratação com água mineral ao longo do percurso de 08km, 6 pontos de
hidratação para os 11km e, 3 para caminhada de 04 KM.
- A organização disponibilizará ambulância para primeiro atendimento e remoção emergenciais,
sendo que a continuidade desse serviço, caso necessário, será efetuada na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade desta. O participante ou seu acompanhante responsável poderá decidir por
outro sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a
remoção/transferência até seu atendimento médico.
- A organização reserva-se o direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer atleta que
não estiver em condições de saúde adequadas à prática esportiva;
- O atleta cede a organização todos os direitos de utilização do e-mail cadastrado, bem como da
imagem, inclusive as de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos à televisão ou qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação,
promoções, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo;
- Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os desníveis e
obstáculos que possam existir ao longo do caminho, pois se trata de uma corrida por ruas de
domínio público;
- Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitantes com a dos
patrocinadores, apoiadores ou realizadores oficiais da prova, poderá aparecer em propaganda
dentro da arena do evento;
- O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, pular a grade no momento
da largada, praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas será passível de
desclassificação;
- Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão
final;
- Poderá a Comissão Organizadora indicar os locais para a montagem de tendas de assessorias,
treinadores ou equipe de acordo com a disponibilidade espaço na área do evento, desde que
não interfira no bom andamento da prova.

