Sobre a prova

A CORRIDA DE FIM DE ANO – NOVA ODESSA/BRASIL, é uma iniciativa para
promover aos atletas/esportistas da região, a oportunidade de agradecer mais
um ano vencido, fechando assim mais um ciclo, e preparando-se para os novos
desafios que virão no novo ano que se iniciará. A cidade de Nova Odessa é um
município onde sua população é ativa. Em todos os lugares, se vê o munícipe
pedalando, correndo ou caminhando, com amigos ou família, em busca de
superação, em busca de qualidade de vida. E nada mais gratificante do que
encerrar o ano com saúde e disposição, principalmente após uma pandemia
que atingiu a humanidade. 2021 é um ano que deixou “marcas”, mas também a
certeza de dias melhores, alegria no coração e a esperança que não nos deixa
parar de se movimentar!
PORTANTO,
VENHA
PARTICIPAR!!
CONCLUSÃO DO ANO DE 2021!!!

CELEBREMOS

JUNTOS

A

Programação

Dia 11 de Dezembro (sábado):

- entrega de kits: 13h00 as 18h00
- local: ginásio de esportes Oswaldo Bassi, rua Batista Boldrini, Santa Luiza –
Nova Odessa/SP.

Dia 12 de Dezembro (domingo):
Concentração dos atletas: 05h30 as 06h30
Largada: 07h00
Local da concentração: Avenida Carlos Botelho, altura do nº 25, Nova
Odessa/SP.

Kit atleta

- camiseta;
- medalha de participação;
- sorteio de montain bikes, tênis de corrida (saucony) e relógio (timex), além de
outros brindes.

Percurso

A saída dos atletas ocorrerá em frente ao Hotel LISBOA, na Avenida Carlos
Botelho, nº 25 Nova Odessa/SP, para os dois percursos, numa mesma largada.
5Km - A largada ocorrerá em frente ao Hotel LISBOA, seguindo em frente pela
Rodovia Astrônomo Jean Nicollini, até a rotatória do viaduto da Avenida
Ampélio Gazeta, fazendo o contorno na rotatória, retornando sentido Nova
Odessa, até a rotatória da faculdade IZ/Nova Odessa (Instituto de Zootecnia),
também fazendo o retorno, e passando pela linha de chegada.
15Km - A largada ocorrerá em frente ao Hotel LISBOA, virando próxima à
direita sentido a Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg por toda a sua extensão, até
o trevo da Rodovia Anhanguera, contornando a rotatória, e retornando pela
Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg sentido Nova Odessa, passando por debaixo
do pontihão e virando à direita, seguindo em frente pela Rodovia Astrônomo
Jean Nicollini, até a rotatória do viaduto da Avenida Ampélio Gazeta, fazendo o
contorno na rotatória, retornando sentido Nova Odessa, até a rotatória da
faculdade IZ/Nova Odessa(Instituto de Zootecnia),, também fazendo o retorno,
e passando pela linha de chegada.

Premiação

Serão premiados com troféu os cinco primeiros colocados geral, para
masculino e feminino, nos dois percursos (5Km e 15Km).
Além do troféu para os atletas que comporão o pódio:
O primeiro(a) colocado(a) de cada percurso (5Km e 15Km) receberá como
prêmio um par de tênis da marca Saucony, e um boné personalizado (verde
para os 5Km e amarelo para os 15Km), além de outros brindes de
patrocinadores;
O segundo(a) e terceiro(a) colocado(a) receberão como prêmio um relógio
esportivo, além de outros brindes de patrocinadores;
Os demais atletas que comporão o pódio (masculino e feminino), receberão um
boné personalizado da prova na cor branca, e receberão brindes esportivos de
patrocinadores.
Não haverá premiação por categoria. Contudo, haverá sorteio
Todos os atletas inscritos participarão do sorteio que ocorrerá logo após a
premiação dos primeiros colocados.
Serão sorteados através do número de inscrição.

Para os atletas inscritos, será imprescindível, caso seja sorteado, que
esteja presente, que o número esteja no peito e que o ship esteja no tênis.
Caso o atleta seja sorteado e não esteja mais presente, será chamado seu
número por três (03) vezes e, em não se apresentando para receber seu
brinde, continuará o sorteio chamando outro número.
Serão sorteados muitos artigos esportivos como brindes. Dentre os brindes,
teremos:
- 02 montain bikes;
- 01 par de tênis Saucony;
- 01 relógio (timex).

Regulamento

A prova “CORRIDA DE FIM DE ANO – NOVA ODESSA/BRASIL, será
realizada no dia 12 de Dezembro de 2021, com largada e chegada na cidade
de Nova Odessa, com as distâncias de 5Km e 15Km, sendo disputada nas
categorias Masculino e Feminino, inscritos, e em qualquer condição climática.
A idade mínima para participação na prova é de 18 anos.

Programação

Dia 11 de Dezembro de 2021 (sábado);
- Entrega de Kits: 13h00 as 18h00
- local: Ginásio de esportes Oswaldo Bassi, bairro Santa Luiza, rua Batista
Boldrini, Nova Odessa/SP.

Dia 12 de Dezembro de 2021 (domingo)
- Concentração dos atletas: 05h30 as 06h30;
- Local: Avenida Carlos Botelho, nº 25 Nova Odessa/SP;
- largada: 07h00.

Inscrições

Poderão participar do evento o (a) competidor (a), aqui denominado atleta, que
se inscrever em um dos percursos disponibilizados, realizar o pagamento do
valor correspondente à inscrição no prazo determinado, expressar
concordância com as normas deste regulamento e aceite do termo de
responsabilidade, parte integrante deste regulamento.
As inscrições serão feitas através da plataforma do site Ticket agora, enquanto
tiver inscrição para venda, e dentro do período já programado de venda.
“A inscrição online garante não só a segurança, a comodidade e conveniência
da transação realizada pelo atleta, mas também remunera os seguintes
serviços:
- controle de confirmação e autenticação de pagamento online junto à
instituições financeiras;

- sistema de segurança da informação, já que são armazenadas informações
pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos
clientes;
- Disparo de E-mail de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes
da confirmação do pagamento);
- disparo de E-mail de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição
após a confirmação do pagamento;
- custo de banda de acesso à internet.
As inscrições para esse evento obedecerão aos seguintes valores:

Um único valor – cento de dez (110) reais.

Nota: A organização se reserva o direito de definir lotes.
As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de 1000 (mil)
participantes no evento em geral.
A ORGANIZAÇÃO 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.
Solicitações de devolução ou alteração referentes a modalidades, categoria,
metragens, deverá ser consultado/respeitado nossa política de reembolso/troca
no E-mail novaodessabrasil@gmail.com.
A organização oferta a opção da escolha do tamanho da camiseta no ato da
inscrição, portanto não haverá a possibilidade de troca do tamanho por escolha
errada no ato da entrega do kit.
As camisas obedecem as seguinte medidas:
Tamanho P
Tamanho M
Tamanho G
Tamanho GG
Tamanho XG

Regras de participação

O circuito terá a distância de 5Km e 15Km, que o atleta deverá completar.
O atleta receberá um número de peito, 1 (uma) camiseta alusiva ao evento e
um CHIP.
Na hora da retirada do CHIP, o responsável deverá conferir o número de peito.
O atleta será responsável pelo CHIP após a retirada do mesmo, sendo que o
armazenamento e o transporte do CHIP serão por sua conta.
Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada e verificação do
CHIP.
Para ingressar na área da LARGADA, o atleta deverá, obrigatoriamente portar
o CHIP e o número de peito.
Haverá diferenciação na cor dos números de peito, considerando dois
percursos.

REGRAS GERAIS

Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade
pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente e REGULAMENTO e suas
regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e depois do EVENTO.
Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE autoriza gratuitamente o
ORGANIZADOR a utilizar sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando
ao recebimento de qualquer renda que vier a ser, auferida com Direitos a
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções,
internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e
autoriza os ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES,
REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem, no
endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido), informativos, mala
– direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e
intransferível, não havendo a possibilidade de transferência desta inscrição
para outro PARTICIPANTE, assim como não haverá reembolso, por parte da
ORGANIZAÇÃO, bem como por seus PATROCINADORES e APOIADORES,
de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados ou
portados pelos participantes no evento, independentemente de qual seja o

motivo, nem por qualquer extravio de material ou prejuízo que porventura os
atletas venham a sofrer durante a participação na Prova.

• Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio
médico com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais
remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de
emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuada na REDE
PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem
responsabilidade sobre as despesas médicas que o PARTICIPANTE venha a
ter após a Prova.

• O PARTICIPANTE ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir
por outro sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital,
serviço de emergência e médico, entre outros), eximindo a ORGANIZAÇÃO de
qualquer responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências desta
decisão.

• O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e
espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os
ORGANIZADORES, REALIZADORES e PATROCINADORES, em seu nome e
de seus sucessores.

• A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.

• Serão colocados, à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, sanitários na
região da LARGADA e da CHEGADA.

• As ORGANIZAÇÕES do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES e REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou
danos causados pelo PARTICIPANTE inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio
público, a terceiros ou outros PARTICIPANTES, sendo esses de única e
exclusiva responsabilidade do Autor.

• A organização se reserva no direito de atrasar, cancelar ou modificar o evento
sem qualquer direito a reclamação ou ressarcimento, desde que julgue
necessário e pertinente às condições de clima, vandalismo, segurança e/ou
motivos de força maior.

RETIRADA DO CHIP E KIT DE PARTICIPAÇÃO

• Para retirar o Kit do PARTICIPANTE, é necessário o responsável pela
inscrição da equipe apresentar: - Documento de Identidade com foto original
(RG ou Carteira de Motorista); COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o
BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese
alguma). Esse comprovante será retido na entrega do Kit. Para terceiros
retirarem o kit do PARTICIPANTE, são necessários os mesmos documentos
acima mencionados. Caso não tenha o documento original, o PARTICIPANTE
poderá apresentar uma cópia autenticada dos documentos do PARTICIPANTE
(não serão aceitas cópias, em hipótese alguma).

• Não haverá entrega de kit no dia do evento.

• Na hora da retirada do CHIP, o responsável deverá conferir os números de
peito.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
A organização seguirá os protocolos de segurança recomendado pelas
autoridades competentes devido a pandemia do corona vírus.
Estará disponibilizado no evento frascos com álcool em gel.
Todos os atletas devem estar de máscara na arena do evento, na largada e na
chegada, podendo durante o percurso retirar a máscara para correr desde que
esteja obedecendo o distanciamento exigido.
Os atletas devem evitar ao máximo qualquer tipo de aglomeração.

PERCURSO

• Os dois percursos serão em pista pavimentada.

• A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.

• Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio
médico com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais
remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de

emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuada na rede
pública, sob responsabilidade desta.

• Haverá durante o percurso de 15Km, 2 Postos de hidratação, sendo um no
Km 5 e o outro no Km 10.

• Todo atleta terá seu numeral de peito que deverá ser afixado no peito, ou
fixado de forma visível na frente do corpo. Este numeral deverá sempre estar
visível, sem dobras ou rasuras.

HIDRATAÇÃO

• A organização disponibilizará em dois Postos de hidratação.

• Todo atleta pode a qualquer momento receber água ou qualquer outro
suprimento de seus companheiros ou público, contanto que estejam com os
dois pés no chão.

• Os resíduos e lixos poderão ser descartados nos Postos de Troca.

PENALIDADES

Acréscimo de 15 minutos:

Deixar ou jogar lixo em qualquer local do percurso que não sejam os Postos
de troca.
Números de identificação não visíveis;
Desrespeitar a arbitragem;
Entregar a identificação fora do local determinado pela organização;
Estacionar carro em local inadequado, - não obedecendo às recomendações
dos fiscais, causando problema no trânsito de corredores ou de outros
veículos.

Acréscimo de 30 minutos:

Comportamento antidesportivo;
Veículo transitando em local não permitido e dentro da rota do corredor.

Desclassificação:

Ser transportado por veículo a motor;
Cortar caminho.

DÚVIDAS

• Para eventuais dúvidas, deverão ser enviadas por e-mail:
novaodessabrasil@gmail.com, ou através do telefone (19) 974096509 para
que seja registrada e respondida a contento.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

No perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de
direito que:

Estou ciente de que se trata de uma prova de corrida de rua em percurso
variado, porém em rua pavimentada.

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.

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 a organização da prova,
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.

Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da PROVA.

Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e
entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação
e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a
devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material
ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou
das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.

Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes
ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as
áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha
participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais
inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem
autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do
local do evento em qualquer tempo.

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.

Autorizo o uso de minha imagem como de minha equipe, 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
Gerência da organização do evento, mídia e patrocinadores.

Autorizo o uso dos meus dados à ORGANIZADORES, PATROCINADORES,
APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo
enviem, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido),
informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo de correspondência.

Declaro que ao me inscrever no EVENTO, faço de forma pessoal e
intransferível, não havendo a possibilidade de transferência desta inscrição
para outro PARTICIPANTE, assim como não haverá reembolso, por parte da
ORGANIZAÇÃO, bem como por seus PATROCINADORES e APOIADORES,
de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados ou
portados pelos participantes no evento, independentemente de qual seja o

motivo, nem por qualquer extravio de material ou prejuízo que porventura os
atletas venham a sofrer durante a participação na Prova.
Estou ciente que para atendimento emergencial haverá um serviço de apoio
médico com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais
remoções. Entendo que a continuidade do atendimento médico propriamente
dito, tanto de emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuada
na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem
responsabilidade sobre as despesas médicas que terei após a Prova.

Estou ciente que caso eu ou meu (minha) acompanhante decida por outro
sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de
emergência e médico, entre outros), eximimos a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências desta decisão.

Estou ciente que a ORGANIZAÇÃO poderá suspender o EVENTO por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de
força maior.

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.

Assumo 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.

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.

