PARK AGILITY RUN VERÃO 2020
REGULAMENTO GERAL DO CIRCUITO
1. O CIRCUITO:
- O Circuito Park Agility Run Verão 2020 será realizado em 3 etapas no mês de março de 2020. As
disputas serão nas formações Solo e Duplas (masc., fem. e mista). Os percursos serão
exclusivamente em trilhas e estradas nas dependências e adjacências do Parque que será realizada
cada etapa. Haverá um Ranking, com pontuação e peso diferenciado nas etapas, como segue
abaixo no item Ranking;
- A prova consiste em uma corrida pedestre de revezamento em duplas ou solo, na distância total de
aproximadamente 8km. Os competidores receberão premiação por etapa e os melhores classificados
receberão premiação como campeões do Circuito.
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO CIRCUITO:
1ª Etapa:
- Estrada Barro Preto, 3.155 - Raft Adventure Park - Três Coroas – RS
- 1º de março de 2020 (domingo)
2ª Etapa:
- Lago Wittmann - Loteamento Residencial do Lago 02, Rua Um - Bela Vista - Dois Irmãos – RS
- 22 de março de 2020 (domingo)
3ª Etapa:
- Rua Ibiá - Parque Centenário – Montenegro – RS
- 29 de março de 2020 (domingo)
- Modalidades (formações):
Solo 8km
Dupla Masculina (DM)
Dupla Feminina (DF)
Dupla Mista (DX)
Kids (3 a 5 anos; 6 a 9 anos; 10 a 13 anos)
- Programação no dia da etapa:
08:00h às 09:40h - Entrega dos Kits no local do evento;
09:45h - Entrega do Bastão de Revezamento para as Equipes e Explicações Técnicas
10:00h - Largada Solo e Duplas
11:20h - Largada da Prova Kids
11:30h - Cerimônia de Premiação
- Percurso:
O percurso terá a distância de aproximadamente 4km.
O Solo fará 2 (duas) voltas, com exceção da última etapa a definir.

As Duplas deverão seguir a ordenação numérica de largada, sendo que cada integrante deverá
obrigatoriamente percorrer no mínimo 1 (uma) volta completa no percurso;
Tanto as Duplas quanto os Solos percorrerão um total de 8km aproximadamente;
As trocas deverão ser feitas somente na área de trocas;
Nas formações mistas, as mulheres deverão iniciar a prova;
O piso será em sua maioria de trilhas e estradas nas dependências dos Parques e adjacências.
- Estrutura do Evento:
Haverá estacionamento nas proximidades, área de dispersão com frutas e hidratação para os
atletas inscritos, banheiros.
3. KIT DA PROVA:
Adulto: Camiseta do Evento (tamanhos: BL, P, M, G e GG), Medalha de Participação e Kit de
Cronometragem.
Kids: Camiseta do Evento (tamanhos: 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos), Medalha de
Participação e Número de Peito.
4. INSCRIÇÕES:
- Solos e Duplas (valores individuais):
1º Lote Com Kit: Até 35 dias antes da etapa - R$ 60,00 + taxas do site
2º Lote Com Kit: Até 20 dias antes da etapa - R$ 70,00 + taxas do site
3º Lote Com Kit: Até 08 dias antes da etapa - R$ 80,00 + taxas do site
1º Lote Sem Kit: Até 35 dias antes da etapa - R$ 45,00 + taxas do site
2º Lote Sem Kit: Até 20 dias antes da etapa - R$ 53,00 + taxas do site
3º Lote Sem Kit: Até 08 dias antes da etapa - R$ 63,00 + taxas do site
- Combo 3 Etapas:
Solo - Lote com Kit: Até 25 de Janeiro de 2020 – R$ 180,00 + taxas do site (até 2x no cartão)
Dupla - Lote com Kit: Até 25 de Janeiro de 2020 – R$ 360,00 + taxas do site (até 2x no cartão)
- Kids: Lote Único Com Kit – R$ 30,00 + taxas do site
- Vagas limitadas por Etapa:
Solos: 200 vagas
Duplas: 100 Equipes
- No ato da retirada do kit o participante deverá apresentar um documento de identidade ou seu
comprovante de inscrição;
- A taxa de inscrição não é reembolsável e é intransferível;
5. PREMIAÇÃO DE CADA ETAPA:
- Solos:
Geral Masculino e Geral Feminino: 1º a 5º lugar – Troféu
Faixas Etárias Masculino e Feminino: 1º a 3º lugar – Troféu
16 à 25 anos;
26 à 35 anos;
36 à 45 anos;

46 à 55 anos;
56 ou mais
- Duplas:
Categoria Geral Masculina, Geral Feminina e Geral Mista:
1° Lugar – Troféu
2° Lugar – Troféu
3° Lugar – Troféu
Caso haja 10 ou mais equipes na modalidade (ex.: Dupla Masculina), haverá premiação até o 5º
lugar
- A Classificação será feita pelo Tempo Bruto nos Solos e nas Duplas
- Equipes: Troféu para a maior Equipe (Assessorias, Grupos ou Academias)
- Não haverá premiação por faixas etárias nas duplas
- Kids terá caráter participativo. Não haverá classificação.
- Medalha de Participação: todos os atletas que completarem a prova receberão medalha de
participação, inclusive os Kids.
6. PREMIAÇÃO DO CIRCUITO:
- Solos:
Geral Masculino e Geral Feminino:
1º lugar – Troféu + Brinde Patrocinadores
2º lugar – Troféu + Brinde Patrocinadores
3º lugar – Troféu + Brinde Patrocinadores
4º lugar – Troféu
5º lugar – Troféu
- Duplas:
Categoria Geral Masculina, Geral Feminina e Geral Mista:
1º lugar – Troféu + Brinde Patrocinadores
2º lugar – Troféu + Brinde Patrocinadores
3º lugar – Troféu
- Equipes: Troféu para a maior Equipe do Circuito (Assessorias, Grupos ou Academias);
- As Duplas poderão alterar até 50% de seus integrantes para efeitos de ranking;
- Os troféus para os Campeões do Circuito serão entregues em cerimônia na última etapa do
Circuito, após a premiação dos vencedores da etapa. Os prêmios somente serão entregues mediante
apresentação de documento de identidade.
7. RANKING:
- Pontuação por Etapa, conforme sua colocação na Modalidade:
1º lugar: 100 pontos
2º lugar: 90 pontos
3º lugar: 80 pontos
4º lugar: 70 pontos
5º lugar: 60 pontos

6º lugar: 50 pontos
7º lugar: 40 pontos
8º lugar: 30 pontos
9º lugar: 20 pontos
10º lugar: 10 pontos
11º lugar em diante: 5 pontos
- Critérios de Classificação na Geral para Premiação aos Campeões do Circuito:
Os campeões serão os participantes que obtiverem o maior número de pontos no final das 3 etapas.
Caso haja empate na pontuação, abaixo os Critérios para Desempate:
1º Maior Número de Provas Realizadas no Circuito
2º Melhor Colocação em uma das Etapas
3º Melhor Colocação na Última Etapa
4º Menor Somatório de Tempo Bruto em Todas as Etapas
- Peso das Etapas para o Ranking:
1ª Etapa – Peso 1x
2ª Etapa – Peso 1x
3ª Etapa – Peso 1,2x
8. Regras de Participação e Demais Informações:
- Recursos e Protestos
Protestos em relação aos resultados da classificação deverão ser feitos em até 5 minutos após a
publicação das parciais no mural, entregues diretamente ao Diretor de Prova.
Caso haja necessidade, de acordo com o julgamento do Diretor de Prova, os recursos serão
julgados por uma comissão técnica formada por 4 atletas de categoria diferente ao participante que
entrou com o Recurso. A questão será decidida pelos votos dos participantes.
- Número de Peito e Patrocínio Individual:
O Número de Peito do atleta deverá ser colocado visivelmente na frente da camiseta na altura do
peito. O atleta poderá utilizar qualquer outro espaço de sua vestimenta para seus patrocinadores;
Não deverá haver troca de número de peito após a largada da prova;
- Ordem de Largada e Revezamento:
Todos os atletas terão largada única, sem preferência de idade, sexo ou categoria;
Os atletas receberão uma ordem numérica de 1 a 2 (duplas) que deverá ser obedecida no
revezamento nas primeiras voltas de cada integrante.
Haverá uma área específica e delimitada para o revezamento.
- Abandono de Prova:
Em caso de abandono voluntário de prova o atleta deverá entregar seu número e seu chip a um
fiscal de prova. O atleta poderá ser retirado da prova por decisão médica. Uma vez ocorrido o
abandono, o atleta não poderá mais retornar a prova e sua equipe será desclassificada.

- Hidratação e Frutas:
A Organização da prova fornecerá água e frutas aos atletas participantes do evento, os quais
serão de consumo exclusivo dos atletas.
- Assistência Médica:
A Organização da prova disponibilizará aos participantes da prova uma ambulância de pronto
atendimento. A equipe médica terá autoridade para retirar da competição todo atleta que não esteja
mais apto a participar ou que tenha recebido cuidados médicos vitais.
- Condições e Dependências do Evento:
Os atletas poderão utilizar o guarda-volumes para acomodar seus pertences. Haverá um local
determinado pela organização para as tendas e barracas de apoio. Haverá alimentação, hidratação e
banheiros compatíveis com a estrutura local.
- Cronometragem e Posto de Controle:
A cronometragem será através de controle eletrônico por chip. Os atletas receberão seus chips ou
bastões na entrega de kits ou antes da largada. O posto de controle de largada e chegada estará
localizado juntamente com a área de revezamento (área de trocas) e ainda um Controle de Percurso.
9. Considerações Gerais
- A prova visa promover a prática da corrida na cidade e arredores, assim como também a relação
entre a corrida e a natureza;
- As vias de trânsito não serão totalmente interrompidas para a realização da prova, portanto os
atletas deverão observar o fluxo de veículos, de transeuntes e da fauna local;
- A prova acontecerá com qualquer condição climática. Qualquer decisão contrária a isso só poderá
ser tomada pela organização da prova e somente visando a segurança dos atletas. Caso haja
transferência do evento por motivo de força maior para data posterior, não será devolvido o valor da
inscrição;
- Os atletas deverão usar os números de peito fornecidos pela Organização para identificação na
prova durante o evento, sob pena de desclassificação se este item não for cumprido;
- Os atletas deverão descartar suas garrafas, copos e lixo em geral dentro dos recipientes próprios
para isso, inclusive durante a prova, sob pena de desclassificação;
- Ao efetuar a inscrição o atleta cede os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de
arena e divulgação da prova em qualquer mídia, em qualquer tempo;
- Haverá estacionamento no local, porém as vagas serão limitadas e por ordem de chegada. A
Organização do Evento e os responsáveis pelo estabelecimento não se responsabilizarão por
qualquer dano, furto ou roubo de veículos ou equipamentos deixados nos mesmos;
- Durante a realização da prova os participantes serão fiscalizados em todo o percurso por staffs
identificados com uma camiseta diferenciada, com autoridade para identificação e anotação dos
participantes que estejam utilizando-se de conduta antidesportiva, a ser encaminhada a Organização
para decisão quanto a aplicação das penalizações estabelecidas neste regulamento;
- Serão motivos de possível desclassificação: Ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou estimulantes

antes da prova; causar danos a propriedades particulares ou a natureza; jogar lixo nas vias públicas
ou fora das lixeiras; atrapalhar o atendimento da equipe de resgate ou o trabalho dos Fiscais; praticar
atos antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; desacatar ou desrespeitar as decisões da
Organização e orientações dos Resgates ou dos Fiscais; trocar o número de peito com outro atleta
sem comunicar a Organização antes de ser dada a largada e com as devidas alterações no sistema;
- A desclassificação lança o participante ao último lugar de classificação na prova;
- Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor de Prova e pela
Organização;
- O atleta no momento da inscrição declara estar apto fisicamente e em boas condições de saúde
para realizar a prova, eximindo a organização da mesma de qualquer tipo de responsabilidade;
- A Organização terá total autonomia para decidir sobre qualquer questão independentemente de
estar prevista neste regulamento.

Realização e Organização:
Lêmur Eventos Ltda. - CNPJ 04.214.168∕0001-50
Apoio:
- Raft Adventure Park
- Camping Lago Wittmann e Prefeitura Municipal de Dois Irmãos
- Prefeitura Municipal de Montenegro
Responsável Técnico:
Alexandre Martins - CREF 6657-G∕RS

