Regulamento

A Corrida de Obstáculos Desafio Funcional “corrida de obstáculos mais divertida de Joinville “
será realizado na cidade de Joinville-SC no dia 27/11/2022.

A prova será dividida em duas Categorias e percursos:

Categoria DIVERSÃO 4 km

Categoria COMPETIÇÃO 6 km

Categoria Diversão:
Destinada para pessoas que tem como objetivo completar a prova como forma de superação e
diversão, sem intuito de competição.

Categoria competição:
Destinada para pessoas que correm com cunho competitivo e buscam concorrer ao pódio e
terão seu tempo cronometrado com chip.

O desafio funcional possui terreno acidentado, com rios, banhados, muita lama e obstáculos
de madeira, cordas e obstáculos naturais, todos criados para diversão e superação de cada
participante.

Os obstáculos são idealizados para suportar o número de participantes da prova, entretanto
visando maior agilidade no desenvolvimento da prova. Terá staff em todo o percurso e estará
fiscalizando os participantes a fim de evitar aglomerações nós obstáculos.
Os Staffs também poderão alterar o tipo de punição aplicada ao competidor e limitar as
tentativas de realizar cada obstáculo, se julgar necessário, para garantir que a prova prossiga
da melhor forma possível.

PARTICIPAÇÃO | RETIRADA DE KIT

Para participar do Desafio Funcional você precisa:
1. Realizar sua inscrição para a prova dentro do prazo pré-estabelecido
2. Escolher a sua categoria
3. Apresentar comprovante de inscrição e termo de responsabilidade assinado.
4. Concordar com os termos de uso.
RETIRADA DO KIT

Local: à definir
DATA:
Hora :

A retirada do kit no dia do evento será de prioridade para participantes de outras cidades.
A retirada deverá ser realizada com antecedências pelo menos 1 hora antes da largada a fim
de evitar filas, aglomerações e atrasos do evento.

Para retirar o KIT, o atleta deverá apresentar comprovante de inscrição + termo de
responsabilidade assinado.
Sem os documentos exigidos o competidor NÃO poderá retirar seu kit.
O participante inscrito é responsável por apresentar todos os documentos solicitados acima.

KIT Categoria DIVERSÃO 4 km
Camiseta do evento (opcional)
Chip e número de peito (opcional)
Possíveis brindes de patrocinadores.

Kit Categoria COMPETIÇÃO 6 km
Camiseta do evento (opcional)
Chip e número de peito (incluso)
Possíveis brindes de patrocinadores

Pós Prova:
Medalha de participação para todos que COMPLETAREM o desafio, COMPETIÇÃO E
DIVERSAO
Fruta
Água

Link com Fotos gratuitas do evento (disponibilizado no Instagram do organizador
@corrida_de_obstaculos )
Lama em todos os lugares
Sorriso no rosto, uma coleção de boas memórias e muita história pra contar.

INSCRIÇÕES / VALORES

Poderão participar da corrida o (a) competidor (a), aqui denominado (a) atleta, que se
inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo
determinado, expressar concordância com as normas deste Regulamento e assinar o Termo de
responsabilidade.
O comprovante de inscrição e termo de responsabilidade deverá ser apresentada no momento
da retirada do kit, sendo a entrega e apresentação deste documentos indispensável para a
participação no evento.
Não serão realizadas transferências de inscrições para edições posteriores em nenhuma
hipótese.
O valor da inscrição não será devolvido, caso o(a) atleta(a) comunique a desistência do evento
fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

VALORES
LOTE PROMOCIONAL LIMITADO A APENAS 200 PRIMEIRAS INSCRIÇÕES.
CATEGORIA DIVERSÃO 4 Km
CATEGORIA DIVERSÃO 4 Km (chip de cronometragem opcional)

LOTE PROMOCIONAL
promocional SEM camiseta: R$87,00 + taxas

promocional COM camiseta: R$97,00 + taxas

- 1º lote:
Com camiseta: R$ 117,00 + Taxa de Administração
Sem Camiseta: R$ 107,00 + Taxa de Administração
- 2º lote:
Com camiseta: R$ 127,00 + Taxa de Administração
Sem Camiseta: R$ 117,00 + Taxa de Administração

9) TAXA INSCRIÇÃO PARA IDOSO:
VALOR DA INSCRIÇÃO PARA IDOSO COM 60 (SESSENTA) ANOS COMPLETADOS, ATÉ 31/12/2022,
TERÃO DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ACORDO COM A DATA DA INSCRIÇÃO.
CATEGORIA COMPETIÇÃO 6 km
LOTE PROMOCIONAL:
promocional SEM camiseta: R$107,00 + taxas
promocional COM camiseta: R$117,00 + taxas

- 1º lote: Com camiseta: R$ 127,00 + Taxa de Administração
Sem Camiseta: R$ 137,00 + Taxa de Administração
- 2º lote: Com camiseta: R$ 137,00 + Taxa de Administração
Sem Camiseta: R$ 147,00 + Taxa de Administração

9) TAXA INSCRIÇÃO PARA IDOSO:
VALOR DA INSCRIÇÃO PARA IDOSO COM 60 (SESSENTA) ANOS COMPLETADOS, ATÉ xx/07/2022,
TERÃO DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ACORDO COM A DATA DA INSCRIÇÃO.
LIMITE DE INSCRIÇÕES

Para que a segurança dos atletas seja garantida, a ORGANIZAÇÃO limita as inscrições à 500
participantes.
A Comissão 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.

GRUPOS/ASSESSORIAS/EQUIPES
Temos preços e condições especiais para Equipes a partir de 15 pessoas.
contato para acessórias : 47 9625-8228 - ANDERSON ou pelo Instagram do evento :
@corrida_de_obstaculos

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO

Categoria DIVERSÃO:

Destinada para pessoas que tem como objetivo completar a prova como forma de superação e
diversão, sem intuito de competição.
A cronometragem do tempo é opcional (escolhida no ato de inscrição).
Percurso de aproximadamente 4 km (podendo ser alterado sem aviso prévio ) Idade: A partir
de 16 anos Horários da largada: 8:30 h , após a largada da categoria competição.

Punições: Não há punições para esta categoria.
Premiação: Medalha de participação, link com fotos gratuitas, lama em todos os lugares.

Categoria COMPETIÇÃO

Destinada para pessoas que correm com cunho competitivo e buscam concorrer ao pódio e
terão seu tempo cronometrado com chip.
Percurso de aproximadamente 6 km (podendo ser alterado sem aviso prévio) Idade: A partir
de 16 anos Horário de Largada: 8:00 horas

Punições: O participante poderá tentar transpor o obstáculo 2 vezes.
Caso não consiga, o mesmo deverá realizar 10 BURPEES padrão Crossfit (Peito no chão, salta
com as mãos para cima) como punição.
O participante que não cumprir a punição informada pelo STAFF será desclassificado
imediatamente.

É expressamente proibida a ajuda de outros participantes para realizar os desafios da prova.
Caso o participante receba ajuda, será desclassificado não concorrendo a premiação.

Em caso de reclamações sobre a prova, as mesmas só serão aceitas por escrito na secretaria do
evento.

PREMIAÇÃO

Mais de R$: 8000,00 em brindes de patrocinadores para a categoria COMPETIÇÃO.

GERAL :
Além da medalha de participação, os vencedores GERAIS de 1º a 5º colocado da categoria
COMPETIÇÃO estarão concorrendo a premiação de Troféu e brindes de patrocinadores.

Premiação (Fem/ Masc):

1º colocado: troféu + kit pódio
2º colocado: troféu + kit pódio
3º colocado: troféu + kit pódio
4º colocado: troféu + kit pódio
5º colocado: troféu + kit pódio
CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA :
Os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária da categoria COMPETIÇÃO
estarão concorrendo a premiação com troféu e um kit pódio formado por brindes de
patrocinadores.
16 a 29 anos (Fem/ Masc) 1º a 3º colocado : troféu + kit pódio
30 a 39 anos (Fem/ Masc) 1º a 3º colocado : troféu + kit pódio
40 a 49 anos (Fem/ Masc) 1º a 3º colocado : troféu + kit pódio
50 a 59 anos (Fem/ Masc) 1º a 3º colocado : troféu + kit pódio
59 anos ou mais (Fem/ Masc) 1º a 3º colocado : troféu + kit pódio

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA, PERCURSO E DÚVIDAS podem ser tiradas através do
Instagram: @corrida_de_obstaculos

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins (eu e meus sucessores) que isento a organização, patrocinadores
e local de realização de quaisquer responsabilidades relacionadas à eventuais acidentes que
possam acontecer durante o evento.

Autorizo e cedo os direitos de utilização das imagens feitas no evento (fotos, vídeos, inclusive
aéreo) para a divulgação desse e de outros dessa empresa. Filmes e fotografias relativos à
prova têm o direito reservado a organização.

Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do
evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito.
Ao inscrever-se, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores,
patrocinadores, apoiadores e realizadores, para que a qualquer tempo enviem em seu nome,
telefone, no endereço eletrônico, físico, SMS (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala
direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
Concordo que os dados pessoais fornecidos serão
utilizados para envio de conteúdo informativo, analítico e publicitário sobre Produtos, serviços
e assuntos gerais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para participação são de minha
inteira responsabilidade, bem como qualquer prejuízo, dano material ou moral causado pelo
atleta inscrito à outro ou a terceiros, sendo seus atos, de única e exclusiva responsabilidade do
mesmo.
Ao se inscrever, o
PARTICIPANTE assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do
evento. Os dados fornecidos no ato da inscrição são de total responsabilidade minha e/ou meu
técnico, dirigente ou coordenador.

Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso,
nenhum material político, promocional ou publicitário sem autorização por escrito da
organização.
Aceito não portar ou utilizar qualquer tipo de material ou objeto que ponha em risco a
segurança do evento, dos participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela
organização ou autoridades das áreas do evento.

Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores
de serviços, ou qualquer mídia ou veículo, declaro que aceito o regulamento do evento e
respeitarei as áreas da organização destinadas às mesmas. (Nenhuma identificação dos
patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante com os patrocinadores, apoiadores ou
realizadores da prova, poderá aparecer em propaganda dentro da área do evento).
Tenho conhecimento que está vedada à montagem de estrutura de apoio a equipes em locais
inadequados ou que interfiram no andamento do evento, podendo esta estrutura ser retirada
em qualquer tempo.
Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da
taxa de inscrição.
É de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas pela
CORRIDA DE OBSTÁCULOS DESAFIO FUNCIONAL por e-mail ao seu endereço eletrônico
cadastrado, bem como acessar o site e páginas do evento nas redes sociais para verificar
possíveis modificações e/ou informações referentes ao evento.

Atesto que me encontro em perfeitas condições físicas, de saúde compatível e ter me
preparado para o esforço a que vou me submeter. Também me encontro em dia com rigorosa
avaliação médica, teste ergométrico entre outros para realizar a prova, recomendada pela
organização pois a mesma não se responsabilizará pela saúde dos participantes.
No ato da inscrição, o participante deverá ler e concordar que leu o regulamento, não
podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.

Estou ciente que por conta da pandemia do Covid-19, da evolução dos acontecimentos e
discussões referentes ao protocolo de medidas de segurança, até a data do evento, podem
acontecer alterações nesse regulamento visando a segurança de todos, seja na entrega de kits,
arena do evento, formato de largadas, adiamento da data, premiações entre outros. Todas
serão divulgadas antecipadamente nos canais da Corrida de Obstáculos Desafio Funcional .

Caso a Corrida de Obstáculos Desafio Funcional não seja realizada na data de 27/11/2022, em
função da pandemia da COVID-19 (CORONAVÍRUS), de futuros decretos e portarias de órgãos
públicos competentes Federais, Estaduais ou Municipal, e venham a serem transferidas, as
inscrições já realizadas e pagas continuarão, automaticamente, válidas para as novas datas a
serem definidas.

Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e a Corrida de Obstáculos Desafio
Funcional pertencem à Cia Funcional .
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDAE,
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.

