REGULAMENTO
CORRIDA VERTICAL CAMPINAS

1. A 1ª Corrida Vertical Campinas, aqui denominada EVENTO, será realizada no dia
31 de Julho de 2022, às 8h00, com largada e chegada na Prefeitura Municipal de
Campinas, localizada na Avenida Anchieta, 200. O EVENTO será organizada pelas
Bravos Marketing Esportivo, aqui denominada como ORGANIZAÇÃO.
2. O EVENTO consiste em subir 19 degraus o prédio do Prefeitura utilizando apenas
a escada. A descida será realizada através dos elevadores do prédio.
3. A largada acontecerá em “partidas de grupos de cinco pessoas de 15 em 15
segundos.”
4. O EVENTO terá um teto máximo de 500 atletas e poderão participar do EVENTO
atletas de ambos os géneros, devidamente inscritos e que estão de acordo com
presente regulamento.
5. Os atletas poderão estar no local destinado para concentração às 7h, ou seja,
uma hora antes da largada para participação de ativações e instruções finais.
6. O EVENTO terá uma duração de máxima de 1h30 minutos (uma hora e meia),
terminando neste período a serviço de ambulância, segurança, guarda volumes
e staffs.
7. A Hidratação acontecerá no final do prova, ou seja, no último andar do prédio.
Fica sobe a responsabilidade da ORGANIZAÇÃO posicionar um STAFF
devidamente instruído e com contato com equipe médica a cada DOIS andares.
8. Será desclassificado o atleta que: Não utilizar o número de peito; Agredir de
forma física ou verbal algum atleta ou membro da organização; desistir em
algum andar ou cometer alguma atitude que a ORNGANIZAÇÃO entender como
antidesportiva.
9. A idade mínima para participação da prova é de 18 anos completados até o dia
da prova.
10. É obrigação do atleta ter conhecimento das característica do EVENTO e das
dificuldades da corrida vertical.
11. Ao concluir a sua inscrição, o atleta declara conhecer e concordar com o
regulamento e características da prova. Também declara estar em dia com
avaliação médica e em plena saúde, integridade física e mental, estando em
condições para participação da prova, responsabilizando-se por quaisquer
situações relacionada a sua saúde, isentando a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade.
12. As inscrições acontecerão a partir do dia 16 de Maio, 8h e concluindo-se no dia
22 de Junho às 23h59 ou caso alcance o teto máximo de 500 atletas. Todo
processo de inscrição acontecerá através do site Ticket Agora
(www.ticketsports.com.br).

13. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento e sem aviso prévio, suspender,
prorrogar, elevar o número de inscrição em função de necessidades técnicas ou
estruturais.
14. O valor das inscrições seguirá a seguinte ordem:
1º Lote
De: 16 de Maio de 2022 - 08h3
Até: 20 de Junho de 2022 - 23h59
Valor: R$ 80,00
Limite de inscritos: 225 atletas
2º Lote
De: 21 de Junho até 2022 – 00h
Até 08 de Julho de 2022 – 23h59
Valor: R$ 90,00
Limite de inscritos: 225 atletas
3º Lote
De: 09 de Julho até 2022 – 00h
Até: 22 de Julho de 2022 – 23h59
Valor: R$ 100,00
Limite de inscritos: 50 atletas
15. O local da entrega de kits será definido pela ORGANIZAÇÃO e será divulgado com
30 dias de indecência através do comprovante de inscrição, rede sociais da
ORGANIZAÇÃO e outras formar de contatos.
16. O kit será composto por: Camiseta, Gymbag, barra de Ceral, Número de peito e
medalha e toalha. O Kit poderá conter itens e “vouchers” de patrocinadores e
parceiros.
17. Serão premiados com troféu os CINCO primeiros de classificados do geral
masculino e feminino.
18. O resultado será por tempo e disponibilizado logo após o a descida.
19. Todos os participantes que concluírem a prova receberão uma medalha e a
toalha de participação.
- NÃO serão entregues medalhas para pessoas que, mesmo inscrita, não
participaram da prova.
20. Serão premiados com troféu os CINCO primeiros de classificados do geral
masculino e feminino.
21. Poderá a ORNIZAÇÃO suspender o evento por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou mesmo motivo de força maior.
22. As dúvidas ou informações deverão ser enviadas para o correio eletrônico:
atendimento@bravosmkt.com.br.
23.

