Corrida e Caminhada da Solidariedade - BOMPAR

REGULAMENTO
1. A 1ª Corrida e Caminhada da Solidariedade - BOMPAR
realizada no dia 22 de julho de 2018, em percursos aferidos de 3, 5 e
10 km.
2.

7h.

3. As inscric

18/07

indicados.
4- Site oficial para inscric

www.bompar.org.br

5.
anos e na distancia de 5 e 3
6. Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, no momento da
inscric
. Para
comprovac
foto na retirada do seu kit.
7.
fornecidas no ato da inscric
e ter anulada eventual classificac
9. Ao realizar a inscric
de imagem sendo condic
esteja de acordo com qualquer termo ou condic
10. O valor da inscric
11.
corrida

oficial da

12. Um terceiro autorizado pod
traga impressa a Confirmac
inscrito no ato da retirada.

um documento do

13.
visivelmente no peito, sem rasura ou alterac
14. Atletas participantes do percurso de 5 e
desclassificac
15. Atletas inscritos no percurso 3
não terem seu tempo de prova cronometrado

, em razão de

17.
partida, previsto para 07hs
18. Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de
participar de provas pela IAAF, CBAt, FPA, na Justica Desportiva ou
ainda na Justic
venha a se inscrever, omitindo sua condic
referencia supra, sua inscric
19. O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer
inscric
20.

-

estiver em condic
21.

Nenhuma

premiaç
22.
percurso.
23. A organizac
pi
tem a informac
antecedencia.
24.

25.

identificac

ambulancias, destinado ao primeiro atendimento e eventual remoc
de emerge

26.
transferencia, hospital, servico de emerge
responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequenci
27.
recebe
disposic
participantes.

a do Evento,

28.
largada e da chegada.
29.
tolera
a contar da data da prova.
30.
responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da Prova.
31.

-

32.
33. Os tempos máximos para conclusão da prova serão: 10km –
1hs45, 5km – 1hs00 e 3km de 0h40.
34. A premiac
nas categorias masculinas e femininas, os 3 (três) primeiros
colocados da classificac
10 km e dos 5 km.

35.Todos

os

atletas

concluintes

36.

recebem

medalha.

vulgac

resultado.
37. A Corrida e Caminhada da Solidariedade - BOMPAR acontecerá
com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condic
38

ticipante:

a) cede e transfere aos Organizadores do Evento e ao BOMPAR
utilizac
sua voz, renunciando ao recebimento de qualquer remunerac
direito de arena ou compensac
que vier a ser auferida, a qualquer tempo e em qualquer montante,
com a utilizac
dia, em programas, filmes, promoc
divulgac
b) declara que participa do Evento por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os seus Organizadores, o
BOMPAR, os patrocinadores e apoiadores do Evento, em seu nome e
de seus sucessores.
c) disponibiliza seus dados e autoriza que os Organizadores,
patrocinadores, apoiadores, o BOMPAR para que, a qualquer tempo,
lhe enviem ao endereco eletro
comunicac
tipo de correspondencia.
39.

