7K PARQUE MARINHA – REGULAMENTO DA PROVA
1. O EVENTO:
Esta edição dos 7K será realizada no formato de Corrida Semi-Individual Presencial,
com horário pré-agendado para Tomada de Tempo com a Organização:
- As Largadas ocorrerão com até 12 participantes ao mesmo tempo;
- A Organização fará as Tomadas de Tempo e balizará o Percurso, porém não haverá
estruturas e evitaremos aglomerações;
- Será obrigatório o uso de máscaras até a largada e após a chegada.
- O atleta receberá orientações sobre o percurso e o local de encontro através do grupo
do evento do Whatsapp e no dia da sua Tomada de Tempo;
- Será disponibilizado água ao participante no final e durante sua Tomada de Tempo;
- Poderão ser utilizados os banheiros públicos e estacionamentos do parque, observando
seu horário de funcionamento.
- O atleta deverá chegar 10min antes do horário da sua Tomada de Tempo no local
marcado.
2. INFORMAÇÕES GERAIS:
Local: Parque Marinha do Brasil (ao lado do Gigantinho) - Porto Alegre - RS
Tomadas de Tempo: 13 e 14 de março de 2021
Modalidade:7Km e Kids (caráter participativo)
Percurso: nas dependências do Parque
Resultados: serão atualizados diariamente no site www.lemureventos.com.br, com
publicação dos campeões até 14∕mar
3. INSCRIÇÕES: através do site de inscrições www.ticketagora.com.br
7K: - R$ 30,00 sem Kit até 19∕fev (Medalha e Número de Peito)
- R$ 55,00 com Kit até 25∕fev (Camiseta, Medalha e Número de Peito)
- R$ 35,00 sem Kit até 10∕mar (Medalha e Número de Peito)
- R$ 60,00 com Kit até 04∕mar (Camiseta, Medalha e Número de Peito)
Kids: R$ 10,00 sem Camiseta - R$ 35,00 com Camiseta até 04∕mar
4. CATEGORIAS:
- Geral Masculino e Feminino
- Faixas Etárias:
16 a 25 anos - 26 a 35 anos - 36 a 45 anos - 46 a 55 anos - 56 a 65 anos – 66 anos ou +
- Distâncias Kids pela Idade:
04 à 06 anos....50m / 07 à 09 anos....100m / 10 à 12 anos....400 m
5. PREMIAÇÃO:
- Geral Masculino e Geral Feminino:
1º lugar – Troféu + Kit Especial
2º lugar – Troféu + Kit Especial
3º lugar – Troféu + Kit Especial
4º lugar – Troféu + Kit Especial
5º lugar – Troféu + Kit Especial
- Faixas Etárias:
1º lugar – Troféu
2º lugar – Troféu
3º lugar – Troféu
- Os troféus serão disponibilizados para retirada em local a ser indicado pela Organização.
Poderão ser enviados pelos Correios ou outra forma de entrega, com as custas pagas pelo
participante. Também poderão ser retirados nas edições seguintes.

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
- Protestos em relação aos resultados da classificação deverão ser feitos após a
publicação das parciais no site no mesmo dia da publicação;
- O parque terá seu fluxo normal de transeuntes e da fauna local;
- As Tomadas de Tempo acontecerão com chuva, salvo por transferência da Organização.
Caso o participante não consiga realizar a tomada de tempo na data agendada, poderá
optar por outra tentativa em outra data a ser agendada dentro do período das tomadas
de tempo;
- Ao efetuar a inscrição o atleta cede os direitos de utilização de sua imagem;
- O atleta no momento da inscrição declara estar apto fisicamente e em boas condições
de saúde para realizar a tomada de tempo, eximindo a organização de qualquer tipo de
responsabilidade;
- A Organização terá total autonomia para decidir sobre qualquer questão
independentemente de estar prevista neste regulamento.

