REGULAMENTO CORRIDA VIRTUAL 5000BR – THE INCREDIBLE PACES
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Termo de responsabilidade

Capítulo 1 - Prova
1.1 - O evento esportivo “5000 BR – The Incredible Paces”, será realizado no modo virtual entre os dias 8 e 7 de
janeiro de 2021, sendo:
1.1.2 Primeira fase – fase eliminatória de grupos dias 8, 9 e 10/jan/2021;
1.1.3 Segunda fase – fase eliminatória, dias 15, 16 e 17/jan/2021;
1.1.4 Terceira fase ou quartas de finais – um contra um, dias 23 e 24/jan/2021;
1.1.5 Quarta fase ou semifinal – um contra um, dia 30 e 31/jan/2021
1.1.6 Quinta fase ou final – um contra um, dia 6 e 7/fev/2021.
1.2 - A corrida será realizada no modelo virtual, onde cada atleta deverá enviar seu tempo para o site de
inscrições;

1.3 - A CORRIDA será disputada na distância de 5000 metros.
1.4 - O atleta poderá percorrer os 5000 metros caminhando, correndo ou alternando caminhada/corrida à pé. (Em
nenhuma hipótese poderá utilizar de outros meios como bike, patinetes, motos, patins ou outros meios).
1.5 - Poderão participar do evento, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o
Regulamento Oficial da prova.
Capítulo 2 – Inscrições
2.1- Idade mínima 14 (quatorze anos).
2.2 - Todo(a) atleta será responsável pela veracidade das informações em sua respectiva inscrição, obedecendo
critérios de categorias, sexo, melhor tempo obtido, entre outras.
2.3 - Poderá ser exigida a comprovação do melhor tempo do atleta (recorde pessoal) via organização.
2.4 - Os atletas inscritos estarão em disputa somente dentro de suas respectivas categorias, distribuídas dentro do
seu melhor tempo obtido nos 5000 metros nos últimos 3 (três) anos.

2.5 - Os corredores realizarão sua autoclassificação em:









Categoria 1 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros inferior a 20 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 2 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros entre 20’01 e 25 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 3 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros entre 25’01” e 30 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 4 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros acima de 30 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 5 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros inferior a 22 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 6 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros entre 22’01” e 25 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 7 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros entre 25’01” e 30 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 8 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros acima de 30 minutos nos últimos 3 anos.

2.6 - No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou
na ficha de inscrição, o(a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por
sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste
regulamento.
2.7 - A inscrição para o evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra,
em qualquer situação.
2.8 - As inscrições serão realizadas pela internet através do site oficial e serão encerradas 07 (sete) dias antes da
prova e ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico do evento e custarão:
2.8.1 – LOTE ÚNICO



KIT 1 – medalha, frete grátis – R$69,00 (cinquenta e nove reais).
KIT 2 – camiseta, medalha, frete grátis – R$89,00 (sessenta e nove reais).

2.9 – Haverá cobrança de 8% de taxa administrativa do site de inscrições para custeio de sistema, boletos, cartões
e outros.
2.10 - A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou
limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem
aviso prévio.
2.11 - Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição e na
apuração dos resultados. Caso haja fraude comprovada, o(a) atleta será desclassificado da prova.
2.12 - O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.
2.13 - Não haverá desconto para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos devido o formato da modalidade
virtual não apresentar uma legislação específica.
2.14 - Será admitida a inscrição de atletas PNE no evento, porém os mesmos disputarão em uma categoria única
pelo motivo do evento não separar categorias específicas.
Capítulo 3 – Entrega de Kits e comprovação da corrida

3.1 - A entrega dos kits de corrida acontecerá a partir da validação do primeiro tempo do atleta e será entregue via
transportadora. Poderá haver entrega presencial em algumas cidades.
3.2 -. O kit de corrida será composto por medalha, voucher de desconto e/ou camiseta quando o atleta optar pelo
kit 2.
3.3 – O comprovante do treino deverá conter a data de participação, o nome do atleta, a distancia percorrida e o
tempo de movimento ou tempo de movimentação do mesmo. O comprovante enviado com a ausência destes itens
poderá ser desclassificado pela organização.
3.4 – A organização poderá exigir outros itens do treino, tais como ritmo, gráficos, tempo decorrido e outros.
Capítulo 4 – Instruções e regras para a corrida
4.1 - É obrigatório a participação do atleta na modalidade corrida de rua nos pisos de asfalto, grama, terra, estradão
ou outro piso não discriminado neste regulamento.
4.2 - Todas as provas deverão, obrigatoriamente, iniciar e encerrar no mesmo local.
4.3 – O print do treino deverá ser, obrigatoriamente, o tempo de movimento do atleta. Toda e qualquer pausa
durante o treino é responsabilidade do atleta.
4.4 - O perfil de usuário deverá ser, obrigatoriamente, em nome do atleta inscrito.
4.5 - Na quarta e quinta fase poderá ser exigido a transmissão online da prova via Instagram ou Facebook.
4.6 - Todos os comprovantes deverão ser entregues com, no mínimo, 5000 (cinco mil) metros e até as 23 horas e
59 minutos do encerramento da respectiva fase. Os comprovantes de treino com marcações abaixo da referida
distância serão automaticamente desclassificados e as marcações iguais ou acima de 5000 (cinco mil) metros serão
validadas com o tempo final obtido no comprovante.
4.7 - Caso ocorra empate entre dois atletas, o primeiro critério de desempate será a maior diferença altimétrica
entre os competidores envolvidos neste empate. Se persistir, o atleta com maior idade será o atleta classificado ou
vencedor.
4.8 - Cada atleta poderá realizar até 5 (quatro provas), respeitando as normas de classificação, sendo;
4.8.1
4.8.2
4.8.3

4.8.4

4.8.5

- Primeira fase: Todos do grupo correrão e os 16 (dezesseis) melhores tempos serão classificados.
– Segunda fase: Os 16 (dezesseis) melhores tempos por categoria competem entre si e os 8 (oito) melhores
tempos são classificados para a terceira fase.
- Terceira fase: Começa o “Um contra Um” onde ocorrerão os cruzamentos entre os melhores tempos da
primeira fase, sendo;
 Confronto A (1º melhor tempo x 8º melhor tempo)
 Confronto B (2º melhor tempo x 7º melhor tempo)
 Confronto C (3º melhor tempo x 6º melhor tempo)
 Confronto D (4º melhor tempo x 5º melhor tempo)
- Quarta fase: Cruzamento entre os vencedores dos confrontos da segunda fase, sendo;
 Semifinal A (vencedor A x vencedor D)
 Semifinal B (vencedor B x vencedor C)
- Final: Cruzamento entre o vencedor da semifinal A e o vencedor da semifinal B

Parágrafo único: Caso alguma categoria não obtenha o número suficiente de atletas, será realizado a fase
que encaixe no sistema eliminatório, assim sendo:
 17 (dezessete) ou mais inscritos – primeira fase;
 Entre 9 (nove) e 16 (dezesseis) inscritos – segunda fase;
 Entre 5 (cinco) e 8 (oito) inscritos – sistema eliminatório durante a terceira fase com seleção dos 4
(quatro) melhores tempos a para disputa de semifinal.
4.9 O atleta que informar erroneamente o RP poderá ser desclassificado pela organização mediante consultas a
outros eventos que o mesmo tenha participado.
4.10 - Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor
tempo, sucessivamente.
4.11 4.11 – Nas fases 4 (quatro) e 5 (cinco) os atletas terão apenas uma oportunidade de registro do treino, em
dia e horário estabelecido pela organização para gravação e transmissão do treino.
4.12 Para todos os casos não citados neste regulamento, a comissão organizadora se reserva no direito de julgar
os casos.
Capítulo 5 – Premiação
5.1 - A premiação será assim distribuída:
5.1.1 - Os 3(três) melhores tempos geral masculino e geral feminino receberão troféus.
5.1.2 - Os 4(quatro) primeiros colocados por categorias receberão medalhas com fita personalizada com sua
respectiva classificação.
5.1.3 – Todos os atletas que enviarem seus comprovantes de participação receberão medalhas finisher.
5.1.4 – O atleta que superar o seu recorde pessoal (discriminado no questionário de inscrição), receberá uma fita
finisher especial, alusiva ao RP.
5.2 - As categorias serão as seguintes;









Categoria 1 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros inferior a 20 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 2 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros entre 20’01 e 25 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 3 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros entre 25’01” e 30 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 4 Masculino – melhor tempo nos 5000 metros acima de 30 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 5 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros inferior a 22 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 6 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros entre 22’01” e 25 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 7 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros entre 25’01” e 30 minutos nos últimos 3 anos.
Categoria 8 Feminino – melhor tempo nos 5000 metros acima de 50 minutos nos últimos 3 anos.

5.3 - Não haverá premiação em dinheiro.
5.4 - Só será entregue 1 (uma) medalha finisher por atleta. Caso o mesmo obtenha premiação acima mencionada,
receberá medalha de participação, medalha de premiação por colocação na categoria e/ou troféu se fizer jus às
primeiras colocações gerais do evento.

5.5 - As classificações finais serão definidas pela apuração no perfil do atleta no grupo oficial do evento no Strava
ou envio do print do treino para site.
5.6 - Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento, ao prazo de 48 horas após
o término de cada etapa.
Capítulo 6 – Condições físicas dos participantes
6.1 - Ao participar do evento 5000 BR – The Incredible Paces”, o (a) atleta assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida.
6.2 - Todos (as) os (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da
prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos(as) atletas.
6.3 - 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.
6.4 - O diretor de prova poderá, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante
a qualquer momento.
6.5 - Pelo modelo virtual do evento, a organização não oferecerá ambulâncias, médicos, enfermeiros ou socorristas
para os inscritos.
6.6 - A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida.
6.7 - O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para hospitais da rede
privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas
decorrentes deste atendimento médico.
6.8 - A Comissão Organizadora da prova e os órgãos que regem a modalidade no país reservam-se ao direito de
realização de exames antidoping, ou não, aos participantes da corrida de acordo com as regras do Comitê Olímpico
Brasileiro.
Capítulo 7 – Divulgação e direitos autorais
7.1 - O(a) atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente aceitando e concordando em ter
sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio
de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.
7.2 - Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de
utilização de sua imagem para as empresas organizadoras do evento.
7.3 - A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo-tape relativos à prova/competição têm os
direitos reservados aos organizadores.
7.4 - Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará
sujeita à autorização e aprovação pelas empresas organizadoras deste evento.

Capítulo 8 – Suspensão, adiantamento e cancelamento da prova
8.1 - Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual
suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade
para a Comissão Organizadora.
8.2 - Na hipótese de cancelamento da inscrição não haverá devolução do valor de inscrição.
8.3 - A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo comunicado aos
inscritos esta decisão pelo do site oficial da corrida.
8.4 - Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data não haverá devolução do valor
da inscrição.
8.5 - Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos deverão solicitar o
reembolso da inscrição.
Capítulo 9 – Disposições gerais
9.1 - Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição referente aos primeiros colocados ou
condução da prova deverão ser feita, por escrito, até trinta minutos após a divulgação oficial à Organização do
Evento.
9.2 - Ao participar deste evento, o(a) atleta aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade, assume 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.
9.3 - A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente
convidadas.
Capítulo 10 – Disposições finais
10.1 - As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail contato@ricardotostes.com.br, para
que seja registrada e respondida a contento.
10.2 - A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar
este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida, ritosesportes.com.br
10.3 - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana,
não cabendo recurso a estas decisões.
10.4 - Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada
pelos organizadores do evento.

Termo De Responsabilidade

1. Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que:
2. Estou ciente de que se trata de uma corrida modelo virtual de 5000 metros, em percurso escolhido por minha
pessoa.
3. 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.
4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando seus organizadores,
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
5. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou
cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos,
vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organização do evento, mídia
e patrocinadores.
8. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública todos os eventuais custos
referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportados
única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento
de qualquer destes custos.
9. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras
despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo.
10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim
quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por
consequência da minha participação nesta PROVA.
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