
 

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Rua Walter Marquardt, 835, Barra do Rio Molha Jaraguá do Sul. 
Contato: 3372-9425 / esporte.jaragua@sesisc.org.br 

DESAFIO SESI 2017 – CIRCUITO DE OBSTÁCULOS 
REGULAMENTO 

 
1. O DESAFIO SESI 2017 – Circuito de Obstáculos será realizado no dia 07/10 no SESI – Jaraguá do 

Sul – Rua Walter Marquardt, 835, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. 
 

2. A prova será realizada em formato de “Arena”, cada participante/dupla irá realizar o percurso, 
que será um Circuito com 15 a 20 obstáculos, e a classificação final será de acordo com o tempo 
de cada atleta. Os obstáculos poderão conter água, sabão e lama. 

 

3.  CATEGORIAS 
3.1. Individual Masculino 
3.2. Individual Feminino 

3.3. Dupla Mista (Nova categoria) 
3.4. Os atletas inscritos no Individual também poderão se inscrever na categoria Dupla Mista. 
 

4. LARGADA 
4.1. Dependendo do número de inscritos a largada poderá ser individual/dupla ou em bloco. A 

ordem da largada será de acordo com sorteio feito anteriormente. Os fiscais acompanharão 
os competidores durante todo o percurso. 

4.2. O sorteio para definir a ordem de largada será realizado no momento da entrega dos kits do 
evento. 

4.3. Horário de Largada:  
 13:30 hs - Individual Feminino 

 14:30 hs - Individual Masculino 
 15:30 hs – Dupla Mista 

 
5. CLASSIFICAÇÃO 

5.1. A Classificação Final será de acordo com o menor tempo, levando em conta os obstáculos 
não realizados; 

5.1.1. Para efeitos de Classificação, os competidores que não realizarem 01 obstáculo ficarão 
automaticamente atrás daqueles que realizarem todos os obstáculos, independente do 
tempo de execução. Os competidores que não realizarem 02 obstáculos ficarão 
automaticamente atrás daqueles que não realizarem apenas 01 obstáculo, 
independentemente do tempo de execução. E assim sucessivamente. 

5.1.2. Os competidores terão 03 chances para cumprir cada obstáculo. Caso realizem, poderão 
partir para o próximo obstáculo. Caso não realizem, deverão obrigatoriamente tentar 03 
vezes para então se dirigir ao próximo obstáculo. 

5.1.3. Na categoria Dupla Mista os dois atletas deverão fazer todo o percurso juntos. 
 
6. Não haverá punições em forma de exercícios em caso de não transposição do obstáculo. A não 

execução do obstáculo irá impactar na classificação final de acordo com o artigo 5.1.1. 
 

7. A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada em caso de 
catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes. 

 

8. Haverá no evento Ambulância para emergências médicas. 

 



 

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Rua Walter Marquardt, 835, Barra do Rio Molha Jaraguá do Sul. 
Contato: 3372-9425 / esporte.jaragua@sesisc.org.br 

9. KIT DO ATLETA 
9.1. Camiseta, Numero de Peito, Chip de Cronometragem e Brindes dos apoiadores. 

 
10.   INSCRIÇÃO 

10.1. As inscrições serão feitas no site: ticketagora.com.br até dia 02/10/17.  
10.2. No dia do evento no momento da retirada do Kit o Atleta deverá entregar o Termo de 

Responsabilidade assinado. 
10.3. INDIVIDUAL: R$ 50,00. 
10.4. DUPLA: R$ 80,00. 
10.5. Obs: Os atletas inscritos no individual também poderão se inscrever na categoria dupla 

mista. 
10.6. Não serão feitas inscrições na hora da prova. 

 

11. PÓS PROVA 
11.1. Água, Frutas, Massoterapia e Sorteio de Brindes. 

 
12. PREMIAÇÃO 

12.1. Medalha de participação e Troféu para os 03 primeiros em cada categoria (Individual 
Masculino, Individual Feminino e Dupla Mista). 
 

13. Não haverá premiação em dinheiro; 
 

14. Poderão participar competidores com idade mínima de 16 anos. No caso de menores de 18 anos 
(16-18), deverão apresentar autorização dos responsáveis liberando sua participação. 

 
15. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser substituído por 

outro, em qualquer situação. 
 

16. Inscrições devidamente pagas não serão devolvidas em caso de desistência. 
 

17. Ao se inscrever para o DESAFIO SESI, o participante assume que concorda com este regulamento. 
 

18. Ao se inscrever para o DESAFIO SESI, o participante declara que se encontra em perfeito estado 
de saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de sua 
participação na prova. Todo participante deverá preencher Termo de Responsabilidade. 

 

19. Ao se inscrever para o DESAFIO SESI, o participante cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem. 
 

20.  O participante que não atender às solicitações dos fiscais durante a prova poderá ser 
desclassificado. 
 

21. Não é permitido o acompanhamento por treinadores ou amigos dentro da pista de provas. 
 

22. Toda atitude antidesportiva cometido pelo participante será passível de desclassificação. 
 

23. Casos omissos este regulamento serão resolvidos pela Coordenação Geral do Evento. 
 



 

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Rua Walter Marquardt, 835, Barra do Rio Molha Jaraguá do Sul. 
Contato: 3372-9425 / esporte.jaragua@sesisc.org.br 

   

TERMO DE RESPONSABILIDADE Eu, ______________________________________, CPF: 

________________________________, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins 

de direito que:  
1. Participarei do Desafio SESI – Circuito de Obstáculos, no dia 07/10/2017. Estou ciente de que se trata de 

uma prova obstáculos que exigirão dos participantes correr, escalar, rastejar e se pendurar em diversas 

superfícies.  

2. Estou em plenas condições de saúde física e psicológica de participar do evento, não apresentando qualquer 

tipo de impedimento ou restrição de qualquer natureza à prática de exercícios físicos e atividades esportivas.  

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela 

participação nesta PROVA, isentando a organização e seus organizadores, DE TODA E QUALQUER 

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

da participação na PROVA.  

4.Eximo a responsabilidade da organização por todo e qualquer objeto deixado e/ou extraviado nas 

dependências do local do evento.  

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, nenhum material publicitário, promocional ou 

político, sem a devida autorização dos organizadores.  

6. Comprometo-me a abandonar a prova, se for solicitado pela organização, por não ter condições de 

completar a prova, ou se estiver pondo em risco minha saúde.  

7. Concedo, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, o direito de usar minha imagem, voz, sons 

durante o treinamento, a competição e após a chegada. 

8. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulância para primeiros socorros e 

remoção. O atendimento médico propriamente dito será efetuado na REDE PÚBLICA; O ATLETA ou seu (sua) 

acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de 

qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico.  

9. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 30 (trinta) 

minutos após a divulgação do mesmo.  

10. Estou ciente e de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim, a 

organização, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vir a ocorrer por consequência da minha 

participação nesta PROVA.  

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

12. Fica eleito o foro da cidade de Jaraguá do Sul, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de Responsabilidade.  

____________________________________________ 

(Assinatura do participante ou responsável Legal) 


