REGULAMENTO AMAZING RUNS ILHA DO MEL 2019
1.DESCRITIVO:
A etapa do evento Amazing Runs Ilha do Mel 2019 será sediada dentro do
parque estadual da Ilha do Mel, situado próximo a Curitiba, no litoral do estado
do Paraná.
A prova terá distancias para atletas iniciantes e experientes. Com um percurso
sobre solo de areia, terra, passagens de água, em meio a praias, natureza
abundante, florestas e morros, compondo uma das ilhas mais bonitas do Brasil,
completamente preservada!
O atleta poderá optar entre 6 opções de percursos:
•
•
•
•
•
•

Amazing Runs Ilha do Mel: Percurso 6km
Categorias: individual masculino ou feminino
Amazing Runs Ilha do Mel: Percurso 9 Km
Categorias: individual masculino ou feminino
Amazing Runs Ilha do Mel: Percurso 14,5 Km
Categorias: individual masculino ou feminino
Amazing Runs Ilha do Mel: Percurso 22 km
Categorias: individual masculino ou feminino
Desafio da Butuca : Percurso 14,5 Km + 22 Km
Categorias: individual masculino ou feminino
Desafio Butuquinha : Percurso 6 Km + 9 Km
Categorias: individual masculino ou feminino

A prova faz parte do Circuito de Corridas em unidades de conservação
e ambientes naturais - Amazing Runs 2019.

2.INFORMAÇÕES:

REALIZAÇÃO: Global Vita e Associação Pro Correr
DATA: 06 e 07 de abril de 2019.
LOCAL: Ilha do Mel, Paraná.
LARGADA PERCURSO 6 KM E 14,5 KM, DIA 06 de abril: 09:30 horas
LARGADA PERCURSO 9 KM E 22 KM, DIA 07 de abril: 8:00 horas
CORRIDA KIDS: Dia 06 de Abril as 11:30.
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LARGADA / CHEGADA: Trapiche Brasília , Ilha do Mel - PR
DISTÂNCIAS:
6km; 9Km; 14,5Km; 22Km; Desafio da Butuquinha (6Km + 9Km); Corrida KIDS;
Desafio da Butuca (14,5Km + 22Km).
LIMITE: 800 ATLETAS*
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA:
2,5 horas para 6, 9 e 14,5 Km
4,5 horas para 22Km
*TEMPERATURA MÉDIA: 18°C
*VARIAÇÃO DA TEMPERATURA: 14°C a 23°C
*Estimativa de acordo com dados históricos
A organização desativará o sistema de cronometragem ao atingir a duração
máxima de prova.
3. INSCRIÇÕES -

LOTE PROMO **

1º LOTE **

2º LOTE **

10/04/2018 à
12/02/2019

13/02/2019 à
19/03/2019

20/03/2019 à
01/04/2019

KIT ATLETA

6K
6K Slim
09 Km
09Km Slim
14,5 K
14,5 K Slim
22 K
22 K Slim
Desafio Butuquinha
Desafio Butuquinha Slim
Desafio da Butuca
Desafio da Butuca Slim

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

155
105
155
105
185
135
205
155
240
190
295
245

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

165
115
165
115
195
145
215
165
245
195
299
249

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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O Kit Slim será composto pelos seguintes itens:
• Zero Atrito da Bula Verdde;
• Brindes e descontos patrocinadores;
• Chip;
• Número de peito e fixadores.
• Medalha de conclusão;
O Kit Standard será composto pelos seguintes itens:
• Camiseta tecnológica manga curta;
• Viseira esportiva;
• Canudo ecológico;
• Brinde Zero Atrito da Bula Verdde;
• Brindes e descontos patrocinadores;
• Chip;
• Número de peito e fixadores.
• Medalha de conclusão;
• Os atletas inscritos no Desafio da Butuca e Desafio da Butuquinha
recebem uma segunda camiseta de no Kit;
3.2 CORRIDA KIDS
Inscrições:
Lote único: R$ 30,00
✓ KIT KIDS: Número de peito, brindes patrocinadores e medalha de
participação.
Período: 14/11/2018 05/03/2019 ou até quando for preenchido o limite máximo
de 80 atletas inscritos.
Distâncias kids:
➢ Idade 4 e 5 anos – distância 100 metros
➢ Idade 6 e 7 anos – distância 300 metros
➢ Idade 8 e 9 anos – distância 500 metros
Horário largada: às 11h30 do dia 06/04/2019

3.3 –PERÍODO
Até dia 01 de abril as 12:00 (meio dia), ou até o limite máximo de 800 atletas
inscritos.
*Boleto somente até o dia 27/03 – Quarta feira.

3.4 - LOCAL:
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www.amazingruns.com.br ; www.ticketagora.com.br/arilhadomel2019
4. BENEFÍCIOS
A inscrição para à prova dá direito ao kit do atleta, hidratação e alimentação nas
provas contratadas, cronometragem, apoio médico e seguro contra acidentes
pessoais no dia da prova.
4.1 - PARTICULARIDADES
4.1.1 - Moradores dos municípios de Paranaguá-PR e Pontal do Sul-PR,
receberão desconto de 50% no valor da inscrição, a qual deverá ser comprovada
na retirada do kit com comprovante de residência.

4.1.2 - Atletas maiores de 60 anos têm um desconto de 50% no valor da
inscrição, a qual deverá ser comprovada na retirada do kit.
3.6.2.1 Para atletas maiores de 60 anos e moradores da região, não
existirá acumulo de descontos, sendo assim, será aplicado somente o
desconto da clausula 4.1.2.
4.1.3 - Não é permitida à inscrição de atletas menores de 16 anos. Para atletas
com 16 e 17 anos, somente com autorização escrita dos pais ou acompanhados
por um responsável.
3.6.3.1 Não é permitida a inscrição de atletas menores que 18 anos no
Desafio da Butuca, percurso 22 km e percurso 14 km.
4.1.4 – Assessorias e grupos de corrida: Desconto de 10% (dez por cento)
sobre o valor da inscrição na data da confirmação do pedido e emissão do boleto
ou uma cortesia a cada 10 (dez) atletas inscritos, válido até 30 dias antes do
evento, não cumulativo com qualquer promoção ou outras ações de benefícios
vinculadas à prova.
5. POLÍTICA DE DESISTÊNCIA E REEMBOLSO:

De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7
(sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e
estorno integral do valor da inscrição. Para solicitações de cancelamento e
reembolso fora do prazo descrito acima, será cobrado uma taxa de 30% sobre o
valor total da inscrição, referente a taxa de comodidade do site e eventuais
custos administrativos e operacionais com a transação. O prazo limite para
solicitar o cancelamento e reembolso da inscrição é de até 15 dias antes do
evento, após essa data, em hipótese alguma o valor será devolvido.
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5.1

DESISTÊNCIA

POR

PROBLEMAS

DE

SAÚDE

Caso o atleta apresente algum problema de saúde ou lesão que impeça sua
participação no evento, o mesmo estará sujeito as condições descritas no item
“políticas de desistência e reembolso” e “Política de alteração de distância ou
transferência
da
inscrição”
dispostas
nesse
regulamento .

5.2 POLÍTICA DE ALTERAÇÃO DE DISTÂNCIA OU TRANSFERÊNCIA DA
INSCRIÇÃO:
Solicitações de alteração de distância e/ou transferência de inscrição, poderão
ser realizadas gratuitamente com até 15 dias de antecedência ao evento (Desde
que os preços sejam iguais). Para as solicitações de troca e/ou transferência de
inscrições realizadas fora do prazo, será cobrado uma taxa adicional de R$15,00
por unidade de inscrição, e as mesmas deverão ser feitas de acordo com o
seguinte procedimento:
•

•

O atleta inscrito deve enviar um e-mail para contato@globalvita.com.br
solicitando a troca de distância ou transferência de inscrição para o atleta
beneficiado;
Após a confirmação da organização, o atleta beneficiário da inscrição
deverá comparecer a entrega de kits com seus documentos em mãos,
para a quitação da taxa de R$15,00 referente a troca e/ou transferência,
confirmação de leitura do regulamento e assinatura do termo de
responsabilidade do evento;

12.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE
DISTÂNCIA
OU
TRANSFERÊNCIA
DA
INSCRIÇÃO:
A Organização não garante o atendimento e reserva-se o direito de negar um
pedido de alteração de distância ou transferência de inscrição, devido a
indisponibilidade de materiais para esta ação ou o não atendimento das
condições estabelecidas para tal solicitação.
•

•

•

A alteração de distância ou transferência da inscrição não assegura a
troca dos itens do kit. A troca fica a critério da organização e está sujeita
a disponibilidade a grade disponível de materiais;
É de total responsabilidade do atleta beneficiário o preenchimento correto
de todos os campos da ficha de inscrição. O preenchimento incorreto
poderá acarretar na desclassificação do atleta no dia da prova.
É de total responsabilidade do atleta a conferência prévia de todos os
seus dados inseridos no sistema de inscrição, não serão aceitos pedidos
para correção dos dados após a realização do evento;

6. CRONOMETRAGEM
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A classificação da Amazing Runs Ilha do Mel 2019 será realizada através do
sistema chip (transponder) conforme determina o regulamento da IAAF no seu
art. 240, por tempo bruto e líquido, sendo que a premiação das categorias “Geral”
serão por tempo bruto e do desafio será baseada no tempo líquido.
É de responsabilidade do atleta a colocação correta do chip para o efetivo
funcionamento do sistema de cronometragem.
Para coletar a medalha o atleta deverá destacar o vale medalha do seu numero
de peito e trocar pela sua medalha. Em hipótese alguma serão entregues
medalhas sem o respectivo vale medalha.

7 . PREMIAÇÃO:
Todos os atletas da corrida que terminarem suas respectivas provas dentro dos
prazos determinados neste regulamento receberão medalha de participação.
Os atletas inscritos no Desafio da Butuca e Desafio Butuquinha também
concorrem às premiações gerais nas distancias separadamente.
Percurso 6km; Percurso 9Km; Percurso 14,5Km; Percurso 22Km
•

1° a 5° lugar geral masculino e feminino;

Desafio da Butuquinha: 6Km + 9Km
•

1° a 5° lugar geral masculino e feminino;

Desafio da Butuca: 14,5 Km + 22Km:
•
•

1° a 5° lugar geral masculino e feminino;
1° a 3° Masculino e Feminino por faixa etária: 18 a 29 anos; 30 a 39 anos;
40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 anos +

7.1 CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
A cerimônia de premiação dos 6Km e 14,5 Km, competições realizadas no
sábado, será realizada em conjunto a uma festa na pousada Astral da Ilha, dia
06 de Abril, às 19h.
A cerimônia de premiação dos 9km e 22 km, Desafio da Butuca e Desafio
Butuquinha será realizada na arena do evento, dia 07 de Abril (domingo), às
10:30h. Não serão entregues troféus em outra data ou em outro local.
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8. KIT DO ATLETA
Retirada de Kit em Curitiba:
04 de abril 2019 das 15h às 21h
Local: DECATHLON TORRES - Rodovia BR 116 Pista Lateral. 10.000 - Jardim
Botânico
Retirada de Kit na Ilha do Mel: Somente serão entregues kits na Ilha do Mel para
atletas residentes fora de Curitiba.
05 de Abril de 2019 das 18h às 21h
Local: Pousada Astral da Ilha
06 de Abril de 2019 das 7:45h às 8h30
Local: Arena do evento – Trapiche de Brasília
07 de Abril de 2019 das 6:15h às 7:15
Local: Arena do evento – Trapiche de Brasília

8.1 RETIRADA DO KIT
Para a retirada do kit, o atleta deverá apresentar seu TERMO DE
RESPOBILIDADE ASSINADO, assim como o protocolo de inscrição e/ou
identidade com foto.
A organização irá disponibilizar camisetas nos tamanhos Unissex P, M, G, GG e
Baby Look M, assim como bonés e viseiras em quantidades limitadas, garanta a
suas escolhas fazendo sua inscrição com antecedência.

9. HIDRATAÇÃO
9.1 – Percurso 6km
O postos de hidratação estará a disposição dos atletas no km 2, 4 e chegada,
em hipótese alguma será permitido deixar os postos de hidratação levando
copos ou garrafas plásticas de água fornecidos pela organização, caso isso
ocorra o atleta será desclassificado da prova.
Todo lixo produzido pelo atleta durante a prova deverá ser guardado pelo mesmo
e entregue nos postos de hidratação e chegada.
9.2 – Percurso 9Km
Os postos de hidratação estarão a disposição dos atletas no km 3, 5 e chegada,
em hipótese alguma será permitido deixar os postos de hidratação levando
copos ou garrafas plásticas de água fornecidos pela organização, caso isso
ocorra o atleta será desclassificado da prova.
Todo lixo produzido pelo atleta durante a prova deverá ser guardado pelo mesmo
e entregue nos postos de hidratação e chegada.
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9.3 – Percurso 14,5Km
Os postos de hidratação estarão a disposição dos atletas no km 3, 5, 8, 10,5, 12
e chegada, em hipótese alguma será permitido deixar os postos de hidratação
levando copos ou garrafas plásticas de água fornecidos pela organização, caso
isso ocorra o atleta será desclassificado da prova.
Todo lixo produzido pelo atleta durante a prova deverá ser guardado pelo mesmo
e entregue nos postos de hidratação e chegada.
9.4 PERCURSO 22Km
Os postos de hidratação estarão a disposição dos atletas no km 4, 9, 12, 15,
18,5 e chegada, em hipótese alguma será permitido deixar os postos de
hidratação levando copos ou garrafas plásticas de água fornecidos pela
organização, caso isso ocorra o atleta será desclassificado da prova.
Todo lixo produzido pelo atleta durante a prova deverá ser guardado pelo mesmo
e entregue nos postos de hidratação e chegada.

10. TURISMO
A organização da prova não se responsabiliza pela chegada dos atletas ao local
de largada de nenhum dos percursos.
Caso os atletas tenham interesse em contratar pacotes de turismo para a prova,
serviços de transporte ou hospedagem, entre em contato com a organização
pelo telefone 041 3057-4846 ou pelo e-mail contato@globalvita.com.br, para
melhor orientação
10.1 HORARIOS BARCAS – AMAZING RUN ILHA DO MEL
Valor – R$ 35,00 Ida e Volta
Terminal de Embarque em Pontal do Sul - PR
IDA
Sexta- Feira dia 05
Das 08h00 às 18h00 - Horário Normal (Saídas
de hora em hora)
EXTRA - Sexta às 19h00 / 20h00
Sábado dia 06
Das 08h00 às 18h00 - Horário Normal (Saídas
a cada meia hora)
Domingo dia 07
EXTRA - Domingo - 6h30
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Das 08h00 às 18h00 - Horário Normal

RETORNO
Sábado dia 06
Das 08h00 às 18h00 - Horário Normal
Domingo dia 07
Das 08h00 às 18h00 - Horário Normal

11. GUARDA-VOLUME
Será disponibilizado Guarda volumes para os atletas no local de Largada e
Chegada das provas. Estes volumes estarão a disposição dos atletas no local
da chegada. O atleta deverá identificar seu volume afixando a etiqueta fornecida
pela organização em embalagem especial.
•

Para maior conforto e segurança, solicitamos que os atletas não
levem objetos de valor.

12. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO
•
•
•
•

O uso do número de peito é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado
na parte frontal da camiseta, sem obstruir a logomarca do patrocinador.
A colocação do chip de forma correta é obrigatória, caso o participante
não obedeça o manual de colocação, a organização não se
responsabiliza pela cronometragem do atleta na prova;
A prova terá fiscais de percurso e, portanto, qualquer irregularidade, será
passível de desclassificação.
Serão disponibilizados aos atletas, ambulância, sanitários químicos, água
potável e lanche.

13. APOIO MÉDICO
•
•

Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada,
percurso e chegada da prova e seguro contra acidentes.
O atendimento médico de emergência em caso de necessidade será no
Hospital Regional de Paranaguá situado em Paranaguá Paraná.

14. SEGURO DO ATLETA
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Os atletas oficialmente inscritos no Amazing Runs Ilha do Mel em qualquer
distância, estarão cobertos por um seguro contra acidentes pessoais graves,
válido somente para o dia da prova. O seguro se inicia a partir do momento da
Largada da prova inscrita pelo atleta até o momento da chegada do atleta no
determinado percurso.
•
•
•

Este seguro não cobre doenças pré-existentes.
O não-preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará
em renúncia ao direito de uso do seguro.
Se o atleta tiver que ser hospitalizado, as despesas serão por conta do
atleta, podendo o atleta ou seu responsável optar por qualquer hospital
de sua escolha.

15. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA:
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá
determinar, a qualquer momento, a suspensão da corrida, iniciada ou não, por
questões de segurança pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força
maior.
O cancelamento e/ou suspensão da prova por qualquer um destes motivos
resultará na ausência de responsabilidade da Organizadora quanto à realização
de um novo evento ou nova data para a prova, que será considerada como
realizada. Neste sentido, os atletas declaram estar cientes que:
•

No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos da eventual
suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança
pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer
responsabilidade para a empresa organizadora; e

•

Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta,
tampouco a devolução do valor de inscrição.

A Comissão Organizadora se reserva o direito de adiar e/ou mesmo cancelar a
prova por demais motivos, desde que com antecedência mínima de 20 (vinte)
dias da data da prova, comunicando aos inscritos esta decisão por meio de aviso
eletrônico encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição e publicação no site
oficial da corrida, sendo que:
•

Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova
data os inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias, contados da
comunicação aos inscritos, para solicitar a devolução do valor da
inscrição, em sendo de seu interesse, por meio de contato eletrônico
(contato@globalvita.com.br), sob pena de renúncia a este direito; e
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•

Na hipótese de cancelamento da corrida, os inscritos deverão solicitar o
reembolso da inscrição no prazo de 07 (sete) dias contados da
comunicação aos inscritos, por meio de contato eletrônico
(contato@globalvita.com.br), sob pena de renúncia a este direito.

A devolução do valor da inscrição será realizada pela Comissão Organizadora
dentro de até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação de reembolso.
O atleta declara estar ciente que a devolução referida acima se limitará ao valor
efetivamente pago pelo atleta na inscrição. A Comissão Organizadora não
poderá se responsabilizar por quaisquer outras despesas, independentemente
de sua natureza.
16. OBSERVAÇÕES FINAIS
•
•
•
•
•

No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições
estipuladas nesse regulamento;
A prova será realizada com qualquer condição climática, ficando a cargo
da organização o cancelamento ou alteração de percurso em caso de
condições extremas da natureza;
A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar
as fotos e filmagens oficiais da prova;
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da
prova;
A organização não se responsabiliza por transporte, hospedagem e
alimentação de nenhum atleta até o local da prova.

REGULAMENTO AMZING RUNS ILHA DO MEL 2019 – V2 – 01.04.2019
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