
VIII DESAFIO JUNGLE RUNNERS NO PARAÍSO D’ÁNGELO 
 

REGULAMENTO 
FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO  
Artigo 1: O evento Jungle Runners no Complexo de Lazer Paraíso D’Angelo em 
Manacapuru/AM, no dia 10 de abril de 2022 (domingo), as 7h00, tendo como objetivo 
contribuir para a promoção da Saúde e melhora na Qualidade de Vida.  
Artigo 2: O evento será realizado pelo grupo de corrida JUNGLE RUNNERS, organizado pela 
Endurance Sports. 
 
PARTICIPANTES  
Artigo 3: Poderá participar do evento pessoas de ambos os sexos. Os menores desde que 
autorizados e acompanhados por seus responsáveis.  
Artigo 4: O evento terá a participação de corredores a pé e de Mountain Bike na mesma 
trilha.  
Artigo 5: Para os participantes do Percurso de Bike será obrigatório o uso dos acessórios 
de segurança.  
Artigo 6: O participante assume toda e qualquer responsabilidade pela sua participação na 
prova, devendo estar treinado, gozando de boa saúde e ter assinado o termo de 
responsabilidade da prova.  
 
Kit do Atleta 
Artigo 7: O Kit do Atleta será composto por Camiseta, Viseira, Número de Peito, Medalha 
pós evento, Brindes Patrocinadores. 
Obs.: O Chip Retornável será entregue aos atletas 1 hora antes da Largada da Prova de 
Bike. 
Artigo 8: Os participantes deverão retirar seus kits na Loja Track & Field do Manauara 
Shopping, nos dias 07/04/2022 (quinta), de 14 às 20h00 e 08/04/2022 (sexta), de 10 às 
14h00; não sendo entregues fora dos referidos prazos, em outros locais e no dia do 
evento.  
OBS.: O Tamanho da Camiseta (cortesia vinculada ao Kit do Atleta) será escolhida de acordo 
com a disponibilidade da Grade de Tamanhos disponíveis na plataforma oficial de Inscrições. 
Sendo limitadas de acordo com o estoque pré-estabelecido de tamanhos fabricados de forma 
antecipadas a data do evento. Portanto, a entrega da camiseta estará vinculada ao tamanho 
escolhido pelo atleta no ato de sua inscrição, não podendo em hipótese alguma, ser trocada no 
ato de sua entrega.  

 
Demais informações e/ou alterações serão disponibilizadas nos instrumentos de 
informação e Site do Evento.  
 
PROVA  
Artigo 8: O percurso da prova é estilo Cross Country com distância de 8KM (Corrida 
Pedestre) 8 km (1 Volta no Percurso DE 8 KM– Corrida Mountain Bike) de terreno irregular 
e com obstáculos naturais.  
Largada das Bikes 8km: 6h45  
Largada da Prova Pedestre 8KM: 7h00 
 

Obs.: Será obrigatório o uso de máscara no momento da largada e chegada, bem como, 

durante a permanência no local do evento, sendo por livre escolha do atleta, a utilização da 

mesma (máscara) durante o percurso. Também será obrigatório a apresentação do 



comprovante de imunização completa, com as duas doses da vacina contra a COVID 19, no 

acesso à Arena do Evento.  

  
Os participantes terão à disposição: água, bebida energética e frutas.  
 
CATEGORIAS  
Artigo 9: O evento será realizado em duas categorias: Corrida Pedestre e Mountain bike.  
Na corrida pedestre- modalidades: masculino e feminino (geral)  
Na Mountain bike- modalidades: masculino e feminino (geral)  
 
PREMIAÇÃO:  
Artigo 10: Os Três Primeiros colocados nas duas categorias nas modalidades, masculino e 
feminino receberão premiação.  
 
8km  
1º Lugar Masculino e Feminino Bike: Troféu 
2º Lugar Masculino e Feminino Bike: Troféu  
3º Lugar Masculino e Feminino Bike: Troféu 
1º Lugar Masculino e Feminino Pedestre: Troféu  
2º Lugar Masculino e Feminino Pedestre: Troféu  
3º Lugar Masculino e Feminino Pedestre: Troféu  
4º Lugar Masculino e feminino Pedestre: Troféu 
5º Lugar Masculino e feminino Pedestre: Troféu 
 
 

OBS.1: Os Três primeiros Grupos de Corrida com maior número de inscritos receberão 
Troféus de participação.  
 
OBS.2: O Atleta (Masculino ou Feminino) mais NOVO da Bike, bem como, o Atleta mais 
IDOSO da Corrida receberá Troféu Alusivo ao evento. 
 
INSCRIÇÔES:  
Artigo 11: As Inscrições serão realizadas no período de 23 de novembro/2021 a 01 de 
abril/2022 pelo site:  ticketagora.com.br / endurancemanaus.com.br 
Valor: R$ 85,00  

 
 TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO IV DESAFIO JUNGLE RUNNERS NO 
PARAÍSO  
 
(  ) MOUNTAIN BIKE    (  ) CORRIDA PEDESTRE  
 

Declaro que participo deste evento assumindo a responsabilidade por meus dados 
fornecidos e aceito totalmente o Regulamento da prova, participando por livre e espontânea 
vontade, sendo conhecedor (a) de meu estado de saúde físico e mental e da necessidade de 
consultar um médico antes da Prova, para avaliar minhas reais condições de participação. 
Também, ter treinado adequadamente, assumindo minhas despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 
da minha participação na prova, antes, durante e depois da mesma.  



Autorizo expressamente o uso de minhas imagens, que venham a ser colhidas durante 
a realização desta prova, pela Organizadora do Evento e por seu Staff, bem como por suas 
eventuais sucessoras, para fins publicitários, conexos e de divulgação, renunciando a qualquer 
remuneração e indenização. Autorizo também idênticas condições a ações de divulgação que 
venham a ser realizadas pela Organizadora do Evento, como o envio de mensagens 
informativas e promocionais desta prova e de outras provas congêneres, e de seus 
patrocinadores, apoiadores e empresas participantes via email, carta, torpedos SMS, dentre 
outros, para meus telefones e endereços cadastrados por mim ou por quem tenha feito minha 
inscrição.  

Entendo que todo o material e equipamentos necessários para minha participação 
neste evento, são de minha inteira responsabilidade, tanto em obtê-los como por sua guarda e 
zelo.  

Aceito não portar e utilizar dentro das áreas autorizadas a minha circulação e 
participação, nenhum material político, promocional ou publicitário nem letreiros que possam 
ser vistos pelos demais participantes e público presente, sem autorização por escrito da 
organização, assim como também não portar material perigoso ou objeto que ponha em risco 
a segurança do evento e/ou das pessoas e estrutura.  

Afirmo que não correrei a prova se estiver medicamente incapacitado (a), mal treinado 
(a) ou indisposto (a) na semana anterior à prova ou no dia dela, e excluo de toda 
responsabilidade civil, em meu nome, e de meus herdeiros e sucessores, a organização do 
evento bem como todos os promotores e patrocinadores, caso corra sem condições, 
assumindo todos os riscos associados com o corredor neste evento, inclusive, mas não 
somente, com os efeitos do tempo, quedas, acidentes e contato com outros competidores, 
voluntários ou expectadores.  

Autorizo também a qualquer membro da equipe de saúde da prova em assistir-me, 
assim como a realizar em mim todos os procedimentos diagnósticos necessários para tal 
atendimento. Estou ciente que a equipe de saúde da prova tem como objetivo somente o 
atendimento as intercorrências médicas que sucederem durante a prova e remoção dos 
atendidos para os hospitais de retaguarda designados, não sendo esta responsável por minha 
avaliação médica prévia a prova que é de minha responsabilidade individual.  
Ainda, assumo a responsabilidade de:  
Verificar se os meus dados cadastrais, indicados no ato da inscrição estão corretos, caso 
não estejam procurar a organização para a devida correção;  

Não esquecer de utilizar o número do peito de uso obrigatório durante a prova, afixando-
o na parte frontal de meu uniforme, na altura do peito;  
 
Tenho conhecimento do Regulamento da Prova.  
Assinando este documento, declaro e confirmo que estou de pleno acordo com os itens acima 
descritos.  
 
________________________________________________________  
Assinatura do participante 


