
 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

KSERIES BRASIL 2022 

ETAPA 2: LINDÓIA – 28/08/2022 

1) INFORMAÇÕES GERAIS 
A) O KSERIES BRASIL 2022 será realizado em 3 ETAPAS, em 3 cidades no estado de São Paulo. Este 

regulamento corresponde as informações da 2ª Etapa, que será realizada na cidade de LINDÓIA - SP, no 

dia 28/08/2022 – 8h. 

B) MODALIDADE: Trata-se de uma corrida de montanha, onde os atletas deverão transitar por trilhas, 

campos, ruas, terrenos acidentados, obstáculos naturais, seções com água e contingências próprias de uma 

corrida de aventura. 

C) PROTOCOLOS PANDEMIA COVID-19: os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes de 

saúde serão rigorosamente seguidos durante toda a programação do evento: entrega de kits, reunião 

técnica (quando houver), corrida (concentração, aquecimento, largada, chegada) e outros. O participante 

deverá portar e utilizar, individualmente, a máscara de proteção e álcool gel para higienização das mãos.  

D) DISTÂNCIAS / PERCURSOS: 

• K5 (5 Km) / K10 (10 Km) / K21 (21Km) 

• As informações acerca dos percursos (altimetria, trajeto, etc) serão divulgadas oportunamente. 

• Atenção: as distâncias divulgadas dos percursos são aproximadas, podendo sofrer variações para 

mais ou para menos. 

E) REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES: 

1. É responsabilidade do atleta estar bem preparado para a prova. Isso é, gozar de boa saúde em 

geral, assim como ter um nível aceitável de preparação. 

2. A organização recomenda que todos os atletas realizem uma consulta médica geral prévia a corrida 

para estar apto para o esforço. 

3. É obrigatório preencher a ficha médica publicada na página e entregá-la assinada à organização no 

momento da retirada de kit. 

4. Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da corrida, 

sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida. A empresa 

organizadora não se responsabilizará pela saúde física dos atletas; 

5. O atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física, 

desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição; 

6. A organização, por meio dos fiscais autorizados, reserva o direito de interromper a participação 

daqueles competidores que considere que estão colocando em risco a sua integridade física. No caso de 

ser indicado, é obrigação do atleta interromper a corrida imediatamente. Se não interromper, será 

desclassificado e a responsabilidade e os riscos de continuar na competição será do próprio atleta. 

7. A empresa 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; 

8. A organização disponibilizará uma equipe de primeiros socorros em caso de emergência, com 



 

 

ambulância, médico e socorristas. Caso for necessário, após o socorro emergencial, o atleta será 

transportado ao hospital público mais próximo. É obrigatório que cada participante complete a ficha de 

inscrição e coloque no campo de observações os dados de seu plano de saúde (caso possua) e um telefone 

de emergência. 

9. O participante declara ter conhecimento das possíveis consequências e riscos da prática de uma 

atividade de corrida de montanha, sendo assim, assume a responsabilidade de qualquer gasto relacionados 

aos atendimentos médicos, salvo o atendimento inicial prestado pela organização da corrida. 

10. O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras da competição, assim como as 

normas de circulação e as instruções dos responsáveis de cada prova. 

11. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que se 

realiza o evento, a participação na prova não exime o atleta dessa obrigação. O mau trato ou a falta de 

respeito com a natureza, com outros participantes e com a equipe de staff, poderá ser motivo de 

desclassificação ou até mesmo à exclusão do atleta da competição. 

12. O atleta deverá levar consigo todo lixo que por ventura possa produzir ao longo do percurso 

(garrafas e copos plásticos, embalagens de sachês, alimentos, etc). 

13. O participante deverá tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou declives que 

possam existir no percurso. 

14. O participante que abandona a competição está obrigado a devolver o número de peito, chip e 

comunicar os juízes ou fiscais de seu abandono. 

15. No site oficial será explicado o percurso da prova, que será demarcado com fitas, cones, 

staffs e sinalizações. Caso o atleta se perca por não se atentar as demarcações, ou por não prestar 

atenção à trilha, sinalizações ou indicações da organização, deverá retornar o trecho e retomar o 

percurso. 

16. O percurso poderá ser modificado antes ou inclusive durante o desenvolvimento da corrida, por 

motivos de segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a organização entenda como 

necessário, sem aviso prévio aos atletas. Não serão aceitas reclamações pelos motivos citados. 

17. O participante que se inscreve e, consequentemente, participa da programação do evento (entrega 

de kits, congresso técnico - quando houver, corrida) está incondicionalmente aceitando e concordando em 

ter sua imagem e voz divulgada por meio de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e 

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários 

relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus a organizadora do EVENTO e aos patrocinadores, 

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer 

tempo/data; 

18. Todos os participantes cedem no ato de inscrição todos os direitos de utilização de sua imagem e 

voz para a empresa organizadora e para os patrocinadores desta corrida; 

19. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm os direitos 

reservados aos organizadores; 

20. Qualquer forma de divulgação de imagens da corrida ou interesse em destinar um profissional para 

a cobertura da corrida estará sujeita à autorização e aprovação pela empresa organizadora; 

21. Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e a presente corrida pertencem à empresa 



 

 

organizadora do EVENTO. 

22. As imagens que se obtenham na corrida poderão ser utilizadas pela organização e pelas empresas 

patrocinadoras para fins de publicidade do evento e de seus produtos. Os competidores que participarem 

desse evento autorizam o uso de sua imagem e voz e não terão direito de reclamar. 

23. Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de seus patrocinadores e 

parceiros, de nenhum valor correspondente ou dano aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes na corrida, independente de qual for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízo que porventura os participantes ou terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. 

Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma serão de responsabilidade 

exclusiva do participante; 

24. A empresa organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da corrida, alterar ou 

revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida; 

25. Responsabilidades: ao inscrever-se e assinar a ficha, o participante aceita o presente regulamento e 

declara: 

• Estar fisicamente apto para a competição; 

• Ter realizado os controles médicos necessários; 

• Estar treinado para o esforço; 

• Ter conhecimento do percurso; 

• Estar ciente e aceitar os riscos que a atividade pode proporcionar (lesões graves, acidentes com 

animais silvestres, quedas, fraturas, invalidez e morte) isentando a organização de toda responsabilidade; 

• Conhecer as dificuldades para realização de resgate em alguns pontos do percurso; 

• Saber inclusive que haverá lugares que não existe acesso de veículos, podendo o resgate demorar 

horas para ser realizado; 

• Conhecer as características do terreno e os possíveis riscos de lesões como torções, luxações e 

fraturas. E que, por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das emergências 

médicas, considerando-se casos que podem gerar risco de morte, podendo então demandar mais tempo 

para o atendimento dos participantes com lesões mais simples; 

• Eximir os Organizadores (Ritmo Certo Eventos e organizadores locais), a Prefeitura, os proprietários 

das terras (em que o percurso da corrida passe) e os patrocinadores, de toda responsabilidade por 

acidentes pessoais; danos e perdas de objetos. 

F) CATEGORIAS / PREMIAÇÃO / RANKING / MEDALHA: Nas distâncias de 10 km e 21 km haverá 

premiação por categoria e ranking das 3 Etapas do KSeries Brasil 2022. Na distância de 5 Km haverá apenas 

premiação geral. 

F.1- CATEGORIAS – 21 Km: 

MASCULINO desde os 16 até os 29 anos FEMININO desde os 16 até os 29 anos 

MASCULINO desde os 30 até os 39 anos FEMININO desde os 30 até os 39 anos 

MASCULINO desde os 40 até os 49 anos FEMININO desde os 40 até os 49 anos 

MASCULINO desde os 50 até os 59 anos FEMININO desde os 50 até os 59 anos 

MASCULINO desde os 60 até os 69 anos FEMININO desde os 60 até os 69 anos 

MASCULINO acima de 70 anos FEMININO acima de 70 anos 



 

 

F.2 - CATEGORIAS -10 Km: 

MASCULINO desde os 16 até os 29 anos FEMININO desde os 16 até os 29 anos 

MASCULINO desde os 30 até os 39 anos FEMININO desde os 30 até os 39 anos 

MASCULINO desde os 40 até os 49 anos FEMININO desde os 40 até os 49 anos 

MASCULINO desde os 50 até os 59 anos FEMININO desde os 50 até os 59 anos 

MASCULINO desde os 60 até os 69 anos FEMININO desde os 60 até os 69 anos 

MASCULINO acima de 70 anos FEMININO acima de 70 anos 

F.3 – CATEGORIAS – 5 Km: 

Não haverá premiação por categoria nessa distância. 

F.4 – IDADES / CATEGORIAS: 

• Será considerada a idade do atleta NO ANO para enquadramento na CATEGORIA. 

• Aqueles corredores que não tenham completado 18 anos até data do evento, deverão apresentar 

no momento da acreditação: autorização dos responsáveis legais, devidamente preenchida e assinada. A 

cópia de um documento oficial (RG, CNH, PASSAPORTE) dos responsáveis legais e do atleta, deverá ser 

anexada a autorização. 

 

F.5 - DA PREMIAÇÃO- K21 - 21 km / K10 - 10 km / K5 – 5 km 

• PREMIAÇÃO K21 - 21 km 

• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO): Troféus para o 1º ao 3º lugar 

• CATEGORIAS (MASCULINO E FEMININO): Troféus para o 1º ao 3º lugar 

• PREMIAÇÃO K10 - 10 km 

• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO): Troféus para o 1º ao 3º lugar 

• CATEGORIAS (MASCULINO E FEMININO): Troféus para o 1º ao 3º lugar 

• PREMIAÇÃO K5 - 5 km 

• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO): Troféus para o 1º ao 3º lugar 

• CATEGORIAS: Não haverá premiação por categoria. 

 

F.6 – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO: 

Os corredores deverão, OBRIGATÓRIAMENTE, estar presentes na cerimônia de premiação para receber o 

troféu. Não poderão retirar ou reclamar sobre nenhuma premiação realizada passada a cerimônia. 

A cerimônia de premiação se iniciará após 90 minutos da chegada do primeiro colocado dos 21 km e será 

iniciada pelos vencedores dos 5 km, 10 km e 21 km, consecutivamente. 

 

F.7 – RANKING E ETAPAS: 

No KSeries Brasil 2022 haverá um RANKING das 3 ETAPAS (Campos do Jordão, Lindóia e Mogi das 

Cruzes), nas distâncias K10 e K21. No final do ano de 2022 será divulgado as campeãs e campeões do   

KSeries    Brasil    por    meio    do    site    oficial    do    KSeries    Brasil    (www.kseriesbrasil.com.br). O 

RANKING será estabelecido da seguinte forma: 

• Categorias: MASCULINO e FEMININO (conforme as categorias estabelecidas no item F); 

• A partir dos 18 anos; 

• O campeão do circuito será o(a) atleta que somar maior número de pontos obtidos nas 3 ETAPAS 



 

 

do KSeries Brasil 2022; 

• A menor pontuação dentre as 3 ETAPAS será descartada. O atleta deverá participar de pelo menos 

de 2 ETAPAS para participar do RANKING; 

• O Ranking será disponibilizado no site oficial do KSeries Brasil (www.kseriesbrasil.com.br); 

• A pontuação para o RANKING será conforme descrito abaixo: 

• 1º colocado - 15 pontos; 

• 2º colocado - 12 pontos; 

• 3º colocado - 11 pontos; 

• 4º colocado – 10 pontos; 

• 5º colocado – 9 pontos; 

• 6º colocado – 8 pontos; 

• 7º colocado – 7 pontos; 

• 8º colocado – 6 pontos; 

• 9º ao 100º colocado – 5 pontos. 

• Acima do 100º colocado - não pontua. 

 

F.8 – CRITÉRIO DE DESEMPATE – RANKING: 

Em caso de empate na somatória dos pontos, o critério de desempate será a soma dos tempos líquidos das 

duas provas em que o atleta teve a melhor pontuação, sendo aquele com menor tempo total, melhor 

classificado. 

 

F.9 – MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO: 

A medalha de participação é um item brinde, que será entregue a todos aqueles que cruzarem à 

chegada.  Só terão direito a medalha aqueles que tiverem concluído o percurso. Não serão entregues 

medalhas pós-prova para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da corrida. Só será 

entregue 1 (uma) medalha por participante. 

 

G) - CAMISETA OFICIAL E NÚMERO DE PEITO DOS PARTICIPANTES: 

A camisa oficial do evento é um item brinde e seu uso não é obrigatório. 

O número deverá estar completamente visível na frente, não ter cortes, sem dobraduras, nem 

peças escondidas, e sem estar escondido embaixo de acessórios. 

A pena para não cumprimento da regra será a adição de 30 minutos sobre o tempo do atleta, sem aviso. A 

desobediência da regra poderá acarretar na desclassificação do atleta, uma vez que sua identificação fica 

comprometida com tal ato. 

 

H) - DOS SERVIÇOS / ASSISTÊNCIA / HIDRATAÇÃO: 

Recomenda-se que o atleta utilize a sua própria hidratação durante todo o percurso.  

Para os percursos K10 e K21 é obrigatório a utilização de hidratação individual 

(mochila ou cinto de hidratação / squeeze / etc). 

Haverá postos de hidratação a cada 5km. 

Posto de hidratação na chegada. 



 

 

Serviço de socorro – primeiros socorros: ambulância UTI, médico, socorristas. 

 

I) – SANÇÕES: 

Os participantes não podem ser acompanhados por bicicletas, motos ou qualquer outro tipo de veículo. 

Os participantes deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 

qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas distintas do percurso 

demarcado, utilizando-se de caminhos não sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou 

cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da corrida. Todo corredor 

que for acompanhado e for visto por um fiscal da organização será punido com: 1° advertência: 10’ de 

adição; 

2° advertência: Desclassificação; 

Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem, poderá ser motivo, a consideração do Diretor 

Técnico de: 

• Tempo adicional se o erro for involuntário. O tempo de penalização será definido pelo Diretor Técnico. 

• Se considerado que a falta foi voluntária e o corredor tenha obtido uma vantagem, poderá ser 

desclassificado. 

• Se permite a assistência entre corredores, excluindo qualquer tipo de assistência que ajude no tempo de 

outro corredor, entendendo-se isto como: empurrar, puxar com cordas ou elementos similares, ou qualquer 

outra forma de tração ou propulsão entre os participantes. 

 

J) – CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CRONOMETRAGEM”: 

Para a classificação na competição, haverá um sistema automático de cronometragem, por meio de um 

chip identificador, que o corredor terá que levar durante toda a competição (afixado no cadarço do tênis, 

da forma que será indicada pelo organizador). Computadores na largada e na chegada estarão disponíveis 

para a leitura do código do chip. O “tempo oficial” de cada corredor, será considerado desde que a 

competição comece até o momento de cruzar o pórtico de chegada. 

O resultado será divulgado no site oficial do KSeries Brasil. 

O chip será entregue no momento da entrega de kit: 

• Não esqueça seu chip. 

• Não o troque com outro corredor. 

• Não o coloque em um lugar diferente do indicado pela organização. 

• Retorne-o quando a competição tiver acabado (quando o chip não for descartável) 

DEVOLUÇÃO DO CHIP (QUANDO NÃO DESCARTÁVEL) O chip é entregue em caráter de empréstimo 

(QUANDO NÃO DESCARTÁVEL) e só será ativado durante a competição. Ao acabar a competição todos os 

participantes deverão comprometer-se na devolução do chip. Em caso de perda ou dano, o participante 

deverá pagar a multa de R$50. 

Ao receber o envelope com o chip, verifique se o número coincide com o número de peito. O atleta que 

cruzar a linha de chegada sem seu chip não terá o seu tempo registrado nos resultados finais. 

 

K) – ACOMPANHAMENTO: 

É estritamente proibido o atleta fazer o percurso acompanhado por alguém que não esteja devidamente 

inscrito na competição (a exceção de pessoas com deficiência visual ou casos específicos, devidamente 



 

 

comunicados a organização do evento). 

 

L) – CONTINGÊNCIAS E FORÇA MAIOR: 

Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras contingências que coloquem em risco 

a integridade física dos participantes, ou por motivo de força maior, poderá haver a troca do percurso, 

mudança no horário da largada, adiamento ou o cancelamento do evento, sendo que em todos os casos o 

atleta concorda que a organização não reembolsará o valor da inscrição, nem parcialmente, nem 

integralmente. 

 

2) CONDIÇÕES ESPECIAIS 

A) COMUNICAÇÃO: 

Considera-se como meio oficial de comunicação as informações publicadas na página oficial do KSeries 

Brasil www.kseriesbrasil.com.br e o e-mail da organização contato@ritmocerto.com.br (prazo de 48h 

úteis para o retorno) como canal oficial de comunicação. O atleta deverá se comprometer em acessar o site 

oficial para manter-se informado de toda a programação do evento. 

 

B) SEGUROS: 

Os corredores estão segurados com uma apólice de acidentes pessoais cujas condições particulares 

contém: 

• Cobertura: morte acidental e invalidez; 

• Âmbito da cobertura: somente durante a participação do evento, não cobre o risco de itinerário. 

Qualquer gasto superior ao mencionado é por conta do participante. 

 

C) INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas unicamente por meio dos portais de inscrições indicados na página oficial 

do KSeries Brasil (www.kseriesbrasil.com.br). 

O site de inscrições poderá acrescer valores relativos à emissão de comprovantes e/ou boletos e serviços 

de comodidade, referido como TAXA DE CONVENIÊNCIA; 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema on-line 

ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é 

parte integrante deste regulamento; 

O participante é responsável pela veracidade das informações fornecidas no sistema on-line ou na ficha de 

inscrição; 

Procedimento: 

• Acessar o site www.kseriesbrasil.com.br , escolher a etapa desejada e a modalidade (5, 10 ou 21km); 

Realizar a inscrição com o preenchimento dos dados pessoais e pagamento do valor da inscrição; 

• Para efetivação completa da inscrição, o pagamento é obrigatório; 

• A inscrição estará finalizada após a confirmação do pagamento. 

 

http://www.kseriesbrasil.com.br/
mailto:contato@ritmocerto.com.br
http://www.kseriesbrasil.com.br/
http://www.kseriesbrasil.com.br/


 

 

 

 

D) VALOR DA INSCRIÇÃO: 

• 1º LOTE: 

K5 - R$ 129,99 + taxa de conveniência 

K10 - R$ 149,99 + taxa de conveniência 

K21 - R$ 179,99 + taxa de conveniência 

 

• 2º LOTE: 

K5 - R$ 139,99 + taxa de conveniência 

K10 - R$ 159,99 + taxa de conveniência 

K21 - R$ 189,99 + taxa de conveniência 

 

• 3º LOTE: 

K5 - R$ 149,99 + taxa de conveniência 

K10 - R$ 179,99 + taxa de conveniência 

K21 - R$ 199,99 + taxa de conveniência 

 

E) POLÍTICA SOBRE DEVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

Caso ocorra a desistência na participação da corrida, o ATLETA deverá comunicar a organizadora no prazo 

previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (7 dias a contar de sua assinatura: pagamento da 

inscrição), para que haja o reembolso. Caso contrário o valor NÃO será devolvido; 

O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente 

ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da empresa 

organizadora, seus patrocinadores, parceiros e órgãos públicos. 

A inscrição é intransferível! Caso seja identificado que a inscrição tenha sido utilizada ou usurpada por 

outro corredor que não seja aquele devidamente inscrito no evento, esse será desclassificado e o 

participante inscrito originalmente não poderá inscrever-se para outro KSeries no futuro. 

O Kit será entregue somente nas datas estipuladas pela organização, o pagamento de inscrição não 

da direito de reclamação posterior no caso de desistência ou não retirada do kit, e passada a hora 

estipulada para a entrega, a organização poderá disponibilizar sua entrega a outro participante da 

lista de espera sem obrigação de devolução ao corredor. 

 

F) RETIRADA DE KIT: 

Os lugares e horários de retirada de kit serão informados oportunamente. 

O PARTICIPANTE que não retirar o seu kit na DATA e HORÁRIO ESTIPULADOS pela organização 

ficará impossibilitado de participar da corrida e de retirar o kit em outro momento; 

No momento da retirada de kit o participante inscrito deverá estar portando um DOCUMENTO OFICIAL 

com foto (RG, CNH, PASSAPORTE), mais o respectivo COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. 

- RETIRADA DE KIT EXCEPCIONAL (ATENÇÃO): 

A retirada de kit no dia do evento é um serviço excepcional e de conveniência, criado pra auxiliar os atletas e 



 

 

a pedido dos atletas. A entrega é realizada em horário reduzido, sem tolerância de atraso. Para a 

utilização do serviço excepcional é cobrado a taxa de R$ 30,00, a ser pago no dia do evento. Recomenda-se 

comunicação prévia, por e-mail. 

 

APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE PARA RETIRADA: 

• Documento oficial com foto (RG / CNH / passaporte); 

• Comprovante de pagamento; 

• Termo de responsabilidade preenchido (download no site oficial KSeries Brasil); 

• Caso o atleta não preencha o termo, ficará impossibilitado de participar da corrida; 

• Para retirada do kit por terceiros é necessário apresentar os documentos do atleta inscrito 

(comprovante de pagamento, cópia do documento, termo e carta de autorização de retirada, 

preenchidos e assinados pelo atleta inscrito (download no site oficial KSeries Brasil);  

• PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS, NÃO SERÁ ACEITO TERMO DE RESPONSABILIDADE 

DIGITALIZADO. OBRIGATÓRIO ASSINATURA A CANETA. 

• Caso o terceiro não apresente os documentos, devidamente preenchidos pelo atleta inscrito, ele não 

poderá retirar o kit. 

DOCUMENTOS / TERMOS DE RESPONSABILIDADE: 

• O atleta deverá preencher o termo de responsabilidade; 

• Caso o atleta não preencha o termo, ficará impossibilitado de participar da corrida; 

• O termo estará disponível para download no site oficial do KSeries Brasil e deverá ser entregue na 

retirada do kit.  

 

G) SOLICITAÇÕES E ALTERAÇÕES: 

É de responsabilidade do participante a escolha e confirmação das informações no momento da inscrição. 

Após realizada a inscrição não será possível alterar as informações como tamanho de camisa, percurso, 

atleta participante, etc.. Para casos excepcionais, será cobrada taxa administrativa (R$ 25,00) para cada 

alteração solicitada, somado a diferença do valor da inscrição, para alterações de percursos com valores 

maiores do que o escolhido pelo atleta no momento da inscrição. Caso o participante opte por alteração 

para um percurso menor do que o escolhido no momento da inscrição, o valor da diferença da inscrição 

não será restituído em hipótese alguma. 

 

H) DESCONTOS PARA IDOSOS: 

Será concedido o desconto legal vigente na legislação brasileira (50% de desconto para idosos). É 

obrigatório apresentar pessoalmente a documentação original no momento da retirada do kit. 

Caso seja comprovado fraude ou irregularidade do uso do benefício por terceiros, o sujeito será 

desclassificado da competição e responderá legalmente, conforme as penas previstas pela lei. 



 

 

I) CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EQUIPES E ASSESSORIAS: 

Equipes e assessorias têm condições especiais. Consulte-nos pelo e-mail contato@ritmocerto.com.br. 

 

J) POSICIONAMENTO E LARGADA: 

15 minutos antes do horário da largada, nenhum participante poderá permanecer e nem fazer a entrada 

pela parte frontal do pórtico de largada, onde haverá fitas de contenção. O corredor que não respeitar esta 

indicação será desclassificado da prova sem prévio aviso. Na largada, o corredor deverá seguir em direção 

ao fluxo, de acordo com o percurso e as indicações, passando obrigatoriamente por baixo do pórtico de 

largada. Se o participante passar por algum lugar não estipulado no percurso deste regulamento, não 

obterá seu tempo e posto na competição, isentando a organização de toda a responsabilidade. 

 

K) CONCEITOS GERAIS: 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela empresa organizadora do evento de forma 

soberana, não cabendo recurso destas decisões. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os 

devidos fins de direito que: 

• Estou ciente de que se trata de uma corrida de montanha com percursos de 5 Km, 10 Km e 21 Km; 

• Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida 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 corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando a organizadora do evento, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a 

sofrer, advindos da participação nesta corrida e posterior a ela; 

• Li, reconheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da CORRIDA; 

• 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, de qualquer 

material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos atletas 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 atletas ou prestadores de serviços 

e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento da corrida, 

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 CORRIDA 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 corrida; 

• Autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas 
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em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organizadora do EVENTO, mídia e 

patrocinadores; 

• Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública ou força 

maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos 

despendidos pelo participante serão suportados única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão 

Organizadora e a empresa responsável (Ritmo Certo Eventos) pelo ressarcimento de qualquer destes 

custos; 

• Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer 

outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação nesta corrida; antes, durante ou depois 

da mesma; 

• Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE E O 

REGULAMENTO OFICIAL, 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 corrida. 


