
A 3ª Extreme Trail Run  tem sua realização e organização promovidas pela Extreme Eventos 

Esportivos. 

DATA : 26 de Agosto de 2018 

LOCAL DA LARGADA E CHEGADA: Igreja Jacutinga. 

Rodovia Avaré - Itatinga , Km 7 

Avaré – SP 

 

HORÁRIO DA LARGADA:  

09:00 HARD 

09:30 LIGHT 

10:00 FITNESS 

 

QUANTO AS METRAGENS: 

13KM HARD 

7KM LIGHT 

3,5KM FITNESS 

 

CATEGORIAS: 

 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por 

faixas etária será de anos completos até 31/12/2018 

16-24 Anos 

25-29 Anos 

30-34 Anos 

35-39 Anos 

40-44 Anos 

45-49 Anos 



50-54 Anos 

55-59 Anos 

60-64 anos 

Acima de 65 Anos 

KIT 

O kit será composto por um chip descartavél ,número de peito, alfinetes e camiseta. 

 

 ENTREGA DO KIT 

Terão direito ao kit os atletas que se inscreveram para a Extreme Trail Run. 

O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de 

inscrição e documento original de identidade oficial com foto. 

A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de cópia de 

documento de identidade do inscrito. 

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados com nome completo, 

data de nascimento, equipe e o número de peito o mesmo poderá ser conferido pela fan page 

Extreme Eventos Esportivos 2 dias antes do evento. 

Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit e caso houver alguma ocorrência 

de erro durante ou após a prova, o atleta será desclassificado. 

§ Parágrafo Único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a 

disponibilidade, as camisetas serão feitas em diversos tamanhos e a entrega será por ordem de 

chegada; em hipótese alguma o atleta poderá solicitar seu dinheiro de volta por não haver o 

tamanho correto da camiseta.  

Atletas de AVARÉ: 

Dia 24 de Agosto de 2018,das 10h30 às 18h00.  

Dia 25 de Agosto de 2018, das 10h30 às 14h00. 

Local: Nutri Shop 

Praça Padre Tavares,204 

Avaré - Sp 

 



Atletas da REGIÃO 

Dia 26 de Agosto de 2018, das 07:30 às 08:30 

Local: Igreja Jacutinga. 

Rodovia Avaré - Itatinga, Km 7 

Avaré – SP 

 

INSCRIÇÃO 

Até 31/03/2018 R$55,50 + taxa do site 

Até 31/05/2018 R$60,50 + taxa do site 

Até 31/07/2018 R$65,50 + taxa do site 

Até 16/08/2018 R$70,50 + taxa do site 

 

PARTICIPAÇÃO NA PROVA 

Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência (30 

minutos antes do fechamento da área de transição). 

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

on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceitará todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "Termo de 

responsabilidade" parte integrante deste regulamento. 

 

CORRIDA 

O número tem que estar visível na frente e na altura do abdômen do atleta, caso não esteja o 

atleta será orientado, caso não atenda, será desclassificado, o número não pode ser dobrado ou 

recortado, caso esteja será desclassificado. 

É obrigatório o uso do Chip. 

Não é permitido correr descalço. O não cumprimento desta regra resulta em desclassificação. 

 

 PREMIAÇÃO 



Serão premiados com troféus os 5 (cincos) primeiros colocados da Geral nas Distância HARD,LIGHT 

e FITNESS  

Serão premiados com troféus os 5 (cincos) primeiros colocados de cada categoria nas Distância 

HARD, LIGHT e FITENSS.  

Não haverá premiação em dinheiro. 

Será premiada com troféu as  5 EQUIPES com maior numero de participantes. 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente 

inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação. 

§ Parágrafo Único: Não serão entregues medalhas e brindes para as pessoas que, mesmo inscritas, 

não participaram da prova. 

Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de 

premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O atleta que não comparecer ao pódio 

durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação 

da organização da prova. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Ao participar da 3ª Extreme Trail Run, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 

sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização 

da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e 

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

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o percurso 

da prova que será garantida pelos órgãos competentes. 

A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para 

atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância  para remoção, e o atendimento 

médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE 

PÚBLICA sob-responsabilidade desta. 



O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico. 

Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, 

de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes 

no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste 

evento; 

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

pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os 

organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 

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

participação nesta PROVA/EVENTO. 

Solicitações de alteração referentes á modalidades, categoria, metragens deverá ser feita até 07 

(sete) dias antes do evento. 

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes. 

É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta deverá observar o 

trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não 

será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados 

para tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para 

entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras causará a 

desclassificação do atleta. 

A organização  poderá suspender a prova por qualquer questão que ponha em risco a segurança, 

bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

A organização reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 

convidadas. 

Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de 

desclassificação; 

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos 

os direitos de utilização de sua imagem para seus patrocinadores, apoiadores e a organização da 

prova. 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando 

em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, 

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



relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de 

comunicação em qualquer tempo/ data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito 

reservado aos organizadores. 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. 

Qualquer reclamação referente ao cumprimento do regulamento ou eventuais ocorrências que 

estejam em desacordo devem ser encaminhadas junto à organização da prova por escrito no 

máximo com 30 minutos após o término do mesmo. 

A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida ser 

esclarecida junto à organização; 

A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento; 

 Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada para a 

própria segurança do atleta; 

DÚVIDAS 

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: 

Extreme.eventosesportivos@gmail.com ou através do telefone (14) 99613-6140 para que seja 

registrada e respondida a contento. 

 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirigidas pela Comissão ORGANIZADORA e /ou 

pelos ORGANIZADORES/REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões; 

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os 

termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as 

decisões da organização, comprometendo-se a não  recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no 

que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,______________________________________________________________________ 

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

direito que: 1. Estou ciente de que se trata de uma competição de corrida a pé, esporte de risco e 

de grande esforço físico; 2. Sou responsável pelo meu estado físico, mental, equipamento pessoal 

e por equipe, utilizados durante esta prova e estou ciente que não existe nenhuma recomendação 

médica que me impeça de praticar atividades físicas. 3. Li, conheço, aceito e me submeto 

integralmente a todos os termos do regulamento do evento, disponível na página de internet no 



domínio http://www.ticketagora.com.br, declinando, expressamente, que todas as normas e 

regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar 

futuramente não concordar com as mesmas. 4. Estou ciente das penalidades e possível 

desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta grave. 

Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova em qualquer órgão civil ou militar 

e/ou Tribunal. 5. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 

divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem 

geração de ônus para os Organizadores, Mídia, Patrocinadores e Apoiadores. 6. Compreendi e 

estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 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. 7. Declaro ter ciência que menores de 18 anos 

só participarão da prova com a autorização expressa de seu responsável legal que responderá 

pelos atos, sejam eles intencionais ou por desconhecimento e ainda solidário às atitudes isoladas 

dos demais integrantes e às decisões tomadas em regime de maioria pela equipe, assumindo total 

responsabilidade caso infrinjam legislações de âmbito municipal, estadual ou federal. 8. Assumo, 

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

participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os 

organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 

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

participação nesta PROVA/EVENTO. 

 

_______________, ____ de ___________ de ______.  

Assinatura do Atleta: ________________________________________  

Nome do Atleta:____________________________________________  

Documento de Identidade:___________________________________  

Assinatura do Responsável (se menor de 18 anos) ____________________________ Documento 

de Identidade:________________________________________________  

 

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

