
   
 

   
 

REGULAMENTO 
BOCAINA CHALLENGE 2020 

CORRIDA 
 

1. As largadas do BOCAINA CHALLENGE serão dadas no BIKE HOTEL unidade de Joaquim Egídio 

em Campinas, entre os dias 13 e 27 de setembro de acordo com os horários agendados pelos atletas no 

ato da inscrição, com qualquer condição climática. 

2. Os horários estarão à disposição para escolha dos atletas no ato da inscrição e deverão ser 

respeitados para que não haja aglomeração e nem concentração excessiva de pessoas no 

local, para garantia da segurança e da saúde de todos. 

3. As largadas acontecerão a cada 5 minutos todos os dias mencionados acima no período 

matutino entre 9 horas e 11 horas, sendo retomadas no período vespertino às 14 horas e 

encerrando-se às 16 horas. Serão permitidos 03 participantes por largada. 

4. No ato da inscrição o atleta poderá indicar um segundo horário (leia-se horário reserva) caso 

haja perda do primeiro agendamento. Havendo a perda do segundo agendamento, o atleta 

deverá adquirir nova inscrição para poder participar. 

5. O BOCAINA CHALLENGE será disputado na modalidade corrida individual nos gêneros 

masculino e feminino. 

6. O PERCURSO OFICIAL será preestabelecido pela organização e contará com um circuito de 

3km, localizado próximo à trilha da Bocaina. É de suma importância que o participante tenha 

conhecimento deste PERCURSO OFICIAL e o cumpra rigorosamente, sem qualquer auxílio que 

lhe conceda vantagem, para que sua participação seja validada pela organização. 

7. A validação do PERCURSO OFICIAL realizado pelo atleta será feita através do registro do GPS 

do participante. Após seu retorno ao BIKE HOTEL, é de responsabilidade de cada participante 

enviar o registro de seu GPS, em formato de imagem, à organização para validação através 

do serviço de WhatsApp no número (19) 9 8455 0178. 

8. Serão aceitos, a título de comprovação do PERCURSO OFICIAL realizado, todos os tipos de 

GPS que registrem o deslocamento em tempo real e apresentem data e horário. Em 

contrapartida, não serão aceitos links de plataformas destes GPS para comprovação do 

PERCURSO OFICIAL realizado. 

9. O tempo de cada atleta será cronometrado através de chip e ponto de controle na 

largada/chegada. Todos os participantes deverão largar do mesmo local dentro do horário 

agendado no ato da inscrição, certificando-se de terem passado pelo pórtico de registro. 

Somente o tempo da cronometragem será válido a título de ranqueamento oficial. 

10. Todos os atletas devidamente inscritos que completarem o desafio receberão medalhas. 

11. Os três primeiros colocados dos gêneros masculino e feminino compõe o pódio e receberão 

troféus. 

12. Os atletas são responsáveis integralmente por seus suprimentos, equipamentos, assistências 

e segurança enquanto estejam no PERCURSO OFICIAL do BOCAINA CHALLENGE. 

 



   
 

   
 

13. Não haverá pontos de hidratação e assistência médica ao longo do PERCURSO OFICIAL. Bem 

como de banheiros químicos e demais serviços, que serão oferecidos somente nas 

dependências internas do BIKE HOTEL. 

14. Será obrigatório o uso de máscara, constante higienização das mãos com álcool em gel e 

distanciamento de 1,5m dos demais ocupantes das dependências do BIKE HOTEL. O 

participante que for flagrado desrespeitando tais regras será automaticamente 

desclassificado e convidado a retirar-se do local. Esta é uma regra de suma importância para 

a segurança e saúde de todos. 

15. À organização, reservam-se as responsabilidades de aferição dos tempos e PERCURSO 

OFICIAL, dos termos deste regulamento e das respectivas premiações de cada categoria.  

16. As inscrições são limitadas e deverão ser realizadas através do site www.noblu.com.br e 

poderão encerrar-se antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de atletas seja 

alcançado. 

17. O valor para inscrição regular é de R$70,00. 

18. No ato da inscrição, o participante poderá adquirir até mais três participações com custo 

reduzido e escalável para tentar melhorar seu próprio tempo e classificação no ranking (leia-

se inscrição RP). Os valores serão de: 

 

TENTATIVAS ADICIONAIS PREÇO R$ 

1 TENTATIVAS R$ 30,00 

2 TENTATIVAS R$ 50,00 

3 TENTATIVAS R$ 60,00 

19. As tentativas adicionais poderão ser adquiridas fora da plataforma online de inscrições, 

porém, são elegíveis somentes aos atletas que já se inscreveram regularmente no evento 

através da plataforma online. 

20. Para melhor controle e atendimento aos participantes, as inscrições são restritas a 

moradores da Região Metropolitana de Campinas. Caso o participante não resida nesta 

região, deverá este entrar em contato com a organização através do WhatApp 19 9 8455 

0178 para alinhamento da sua participação. 

21. O atleta receberá seu número de peito e chip no ato da retirada do kit e estes são pessoais e 

intransferíveis. 

22. O valor pago pela inscrição não será devolvido caso o participante desista do BOCAINA 

CHALLENGE ou não possa participar em qualquer dos dois horários indicados no ato da 

inscrição, por qualquer motivo. 

23. Os horários e datas da entrega dos kits serão informados entre os dias 07 e 11 de setembro 

nas redes sociais da Noblu Sports e também na página de inscrição do BOCAINA CHALLENGE 

na plataforma Ticket Agora. 

24. Será necessária apresentação de documento pessoal com foto, termo de responsabilidade 

assinado e do protocolo de inscrição emitido pela plataforma Ticket Agora. Não serão aceitos 

comprovantes de pagamentos ou transferências bancárias como protocolos de inscrição. 

 

http://www.noblu.com.br/


   
 

   
 

25. O participante que não retirar o seu kit na data e no horário estipulado ficará impedido de 

participar do BOCAINA CHALLENGE e perderá o direito ao kit. 

26. O kit do BOCAINA CHALLENGE (inscrição regular) é composto por número de identificação, 

um chip de cronometragem, uma camiseta oficial do evento, um voucher de R$10 para 

consumação no BIKE HOTEL, um certificado digital e uma bag com itens promocionais dos 

patrocinadores e apoiadores. 

27. Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas no ato da inscrição. 

Entretanto, isto ocorrerá de acordo com a disponibilidade em estoque. As peças de vestuário 

são oferecidas pela organização como cortesia, com cotas limitadas de quantidade, portanto 

não serão feitas trocas de tamanho. 

28. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência, 

quando serão dadas as instruções finais. 

29. A segurança será de responsabilidade dos órgãos públicos competentes. 

30. A idade mínima para o atleta participar de ambas as modalidades é de 16 anos a serem 

completados até o dia 31 de dezembro de 2020. 

31. O participante autoriza, graciosamente, a utilização dos seus dados cadastrais e de sua 

imagem pela NOBLU SPORTS e parceiros do desafio, em suas ações de marketing e divulgação 

de outros eventos. 

32. Os patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos e a organização do BOCAINA CHALLENGE não 

se responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os 

participantes venham a sofrer durante o BOCAINA CHALLENGE. 

33. O participante declara gozar de plena saúde e integridade física e mental, além de possuir 

equipamentos necessários suficientes para participar do BOCAINA CHALLENGE, 

responsabilizando-se por ocasionais danos à sua saúde e materiais oriundos de sua 

participação. 

34. O participante que tiver sentido febre, tosse seca, dor de garganta, perda de paladar ou 

olfato, dificuldade para respirar, dores no peito ou qualquer outro mal estar na semana que 

antecede sua participação no BOCAINA CHALLENGE deve comunicar a organização para que 

seja apurada sua participação. 

35. Antes de cada largada, todos os participantes, aceitam e autorizam à organização medir suas 

temperaturas e, caso sejam constatados estados febris, o participante deverá abortar a sua 

participação e não contará com reembolso. 

36. Será obrigatória a entrega do termo de responsabilidade, que se encontra ao final deste 

regulamento, assinado pelo atleta ou responsável legal, em caso de menores de idade, no 

ato da retirada de kit. 

37. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela organização de forma 

soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões. 

 

 



   
 

   
 

38. O BOCAINA CHALLENGE é de responsabilidade de: 

NOBLU SPORTS 

Av. Orosimbo Maia, 1803 – Campinas/SP 

Contatos e informações: (19) 9 8455 0178 | inscrições@noblu.com.br 
  

mailto:inscrições@noblu.com.br


   
 

   
 

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu,                          ,  

(Nome completo do responsável) portador(a)    da    cédula    de  identidade   nº __________________ e   

  inscrito(a)    no    CPF    sob    o nº   , residente e domiciliado(a) à  

____________________________________________________________________________   ,  

compl. __________ bairro   ,   na  cidade  de  ___________, 
declaro ter lido e entendido o Regulamento do BOCAINA CHALLENGE a ser realizado na cidade de 
Campinas, entre os dias 13 e 27 de setembro de 2020 e, desta forma, responsabilizo-me pela 
minha participação ou do menor:   ________________________________    

nascida(o)   em ____/____/________. 

Para tanto, declaro que: 

• O(a) participante goza de boa saúde, estando em boa forma física e apropriadamente 

treinado para o BOCAINA CHALLENGE; 

• O(a) participante tem conhecimento técnico e equipamentos necessários para 

desempenhar esta atividade esportiva; 

• O(a) participante tem conhecimento do PERCURSO OFICIAL do BOCAINA CHALLENGE e 

se compromete a comprovar a sua realização através de mapeamento por GPS à 

organização; 

• O(a) participante participa deste evento por livre e espontânea vontade, estando ciente 

da existência de riscos de acidentes durante a atividade; 

• Assumo por livre e espontânea vontade estes riscos e suas consequências, isentando de 

quaisquer responsabilidades legais os organizadores, patrocinadores e demais 

envolvidos na realização do BOCAINA CHALLENGE; 

• Declaro, por fim, que autorizo a utilização de nome e imagem do participante, 

gratuitamente, para fins de ampla divulgação do evento por qualquer meio utilizado e 

pela mídia em geral. 

 

 

 
Campinas,  _________de ________________ de 2020. 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável Legal 
 
 
 
 

A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO ATO DA RETIRADA DO KIT ATLETA, ACOMPANHADO DE CÓPIA SIMPLES DE 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. 

 
A APRESENTAÇÃO DESTE É INDISPENSÁVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO BOCAINA CHALLENGE. 


