
 

REGULAMENTO 

 
CAPÍTULO I – CORRIDA DE OBSTÁCULOS 

 

Artigo 1º. A Corrida de Obstáculos THE STRONGS será realizada no 
dia 29 de abril de 2018 na METAMBIENTAL EVENTOS no Bairro 
Cruz de Rebouças - Igarassu- PE, com qualquer condição climática. 

 

Artigo 2º. O horário da primeira largada da corrida categoria Kids, 
será às 08H20, contendo 20+ obstáculos infantis, as baterias 
terão aproximadamente 10 atletas, saindo a cada 10 minutos entre 
uma e outra e serão separadas por faixas etárias: 
De 5 a 8 anos e 9 a 13 anos. 

 

Parágrafo único - O horário de largada da corrida ficará sujeita às 
alterações em razão da quantidade de inscritos e de eventuais 
problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de 
comunicação ou suspensão no fornecimento de energia. 

 
Artigo 3º. A corrida será disputada nas distâncias de 500m com 20 
obstáculos construídos para a faixa etária de 5 a 8 anos e 1000m 
para a faixa etária de 9 a 13 anos. 

 

Artigo 4º Esta corrida é organizada pela empresa METAMBIENTAL 
EVENTOS, a Comissão Organizadora é constituída por funcionários 
e colaboradores da empresa, que terá competência para resolver 
qualquer problema ou responder dúvida durante o evento. 

 

Artigo 5º. A corrida será disputada nas categorias individual 
masculino e individual feminino, em dois grupos de idades entre 5 a 
8 anos e 9 a 13 anos, não havendo troféu e nem pódio de 
premiação. 

 
CAPÍTULO II - INSCRIÇÃO 
Artigo 6º. Poderão participar da corrida o(a) competidor(a), 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 
durante a retirada dos kits. 

 
Artigo 7º. As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, nos 
site www.ticketagora.com.br e custarão: 

http://www.ticketagora.com.br/


 

 

I – Inscrições : 
 

LOTE Kids  - R$ 

1. lote 100,00 (Cem reais) 

2. lote 120,00 (Cento e vinte reais) 

3. lote 140,00 (Cento e quarenta reais) 

 
 

§ 1º Pelo pagamento das inscrições descritas acima o(a) atleta 
receberá apenas um kit básico. 

 

Artigo 8º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, 
assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de 
inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e 
assume total responsabilidade por sua participação no evento de 
acordo com o termo de responsabilidade 

 

Artigo 9º. As inscrições serão encerradas 04 (quatro) dias antes do 
domingo marcado para a realização da corrida, ou em data anterior 
a esta, caso seja atingido o limite técnico definido para cada bateria. 

 

Artigo 10º. 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. 

 
Artigo 11º. Os atletas são responsáveis pela veracidade das 
informações fornecidas no sistema on-line ou na ficha de inscrição. 
Os atletas concordam que o e-mail será o meio de comunicação 
utilizado pela empresa organizadora para repassar informações e 
atualizações referentes à corrida. 

 
Artigo 12º. A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso 
o(a) atleta(a) comunique a desistência da corrida fora do prazo 
previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.



 

 


