
*A distância poderá ser alterada para mais conforme condições locais. 
 
A Valente Race será realizada no dia 23 de Setembro de 2018, na Av. Avenida 
Washington Soares,3013, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE ao lado do 
antigo SIARA HALL, em quaisquer que sejam as condições climáticas do dia, desde 
que não ofereçam riscos aos participantes.  
*Data e local da prova sujeito a alterações sem aviso prévio. 
 
O Foco maior do Valente Race em sua 1ª Edição é fazer com que todos os 
participantes consigam enfrentar todos os obstáculos e que façam que isso seja a sua 
motivação para superar seus limites e enfrentar novos desafios! 
 
Em sua 1ª Edição faremos um evento com vários obstáculos em um percurso de 2 a 3 
km de percurso total, porém os participantes, poderão repetir o percurso quantas 
vezes quiserem, fazendo assim um desafio particular para cada um. 
 
A primeira largada será às 08h00, podendo sofrer alterações para mais ou para 
menos conforme condições locais. Os atletas deverão estar no local de largada com 
meia hora de antecedência, devidamente equipados e aptos a participar desta 
corrida.  
 
Serão baterias de 50 em 50 pessoas com 10 minutos de diferença de cada uma 
bateria. 
 
Teremos uma média de 20 a 30 obstáculos. 
  
1. REGRAS GERAIS DO EVENTO  
 
A. Regulamento – Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste 
regulamento. Ao solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento. Os 
inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os termos 
deste regulamento assim como todas as regras descritas e estipuladas. 
 
B. Hidratação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado adequadamente. 
A organização distribuirá hidratação apenas durante o percurso de corrida. 
 
C. Percurso – O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela 
organização, sob pena de punição para quem burlar o percurso. O uso de atalhos é 
proibido. É de responsabilidade do atleta ter conhecimento e permanecer no 
percurso designado. 
 



D. Ajuda – Não será permitido o uso de apoio EXTERNO de qualquer espécie, 
podendo receber ajuda somente dos atletas participantes. 
  
E. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão 
verbal ou de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do atleta em 
questão. Esta regra vale em todas as modalidades, seja com outros atletas, staffs, 
equipe médica ou membros da organização. 
 
F. Penalidades – A penalidade será sempre de SINALIZAÇÃO COM UMA CANETA DE 
RENA NO BRAÇO, para cada obstáculo que deixar de fazer. 
  
G. Alteração – O atleta poderá solicitar mudanças referentes à camisa em até 30 dias 
antes do evento. 
 
H. Baterias – As baterias serão divulgadas em nosso site, de 5 a 10 dias antes do 
evento. 
 
I. Premiação – Cada atleta inscrito receberá uma medalha de participação no dia do 
evento. Caso contrário, perderá o direito ao recebimento da medalha. Prêmios de 
nenhuma espécie serão entregues posteriormente ao momento designado para tal. 
 
J. Kit do atleta – O Kit do Atleta consiste em um numero de identificação, uma 
camisa, uma sacola, uma squezze, e uma medalha. Sendo que será entregue 
somente, camisa, número, sacola e squezze em um dia informado no site 
www.valenterace.com.br, a medalha só será entrege no dia do evento. O Kit do atleta 
só será entregue mediante apresentação de documento de identificação com foto. 
* Não haverá entrega de kit a terceiros. 
 
K. Termo de responsabilidade – Todo atleta é obrigado a apresentar no check-in o 
termo de responsabilidade devidamente assinado. A não entrega do termo pode 
acarretar na não participação do atleta na prova, de acordo com a avaliação soberana 
da organização. 
 
L. Comprovante de Inscrição – Juntamente com o termo de responsabilidade é 
obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição enviado por e-mail como 
confirmação da mesma. No caso de não receber o comprovante, o atleta deverá 
entrar em contato com inscricao@valenterace.com.br. 
 
M. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais 
pela organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma 
os direitos de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade 
dos eventos. 

http://www.valenterace.com.br/
mailto:inscricao@valenterace.com.br


 
N. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do 
atleta. A organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit de 
atleta. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de 
material pessoal ou prejuízo que porventura os atletas venham sofrer durante a 
participação no evento. 
 
O. Numeração – O número do atleta é pessoal e intransferível. Em caso de perda do 
número, o só poderá retirar sua medalha mediante a apresentação de um 
documento com foto. Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste número, 
sob pena de não recebimento de medalha. 
 
P. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas 
consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, 
físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, bem como quaisquer 
dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da responsabilidade. 
 
Q. Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas 
pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas 
decisões. 
 
R. A Organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento 
sem aviso prévio. 
 
S. Atrasos – Caso o atleta chegue no local do evento após o horário da sua largada, o 
mesmo será encaixado na última bateria, e após o encerramento do evento nenhuma 
largada será realizada, e não haverá restituição do valor da inscrição. 
 
T. Guarda-volume - Gratuito para todos os atletas. O Volume dos seus itens deve 
caber em uma sacola de 50X70cm. 
Somente será permitida uma sacola por atleta. Caso os itens ultrapassem o limite 
estabelecido, não será permitido utilizar o guarda-volumes. 
 
U. Descontos para grupos - Apenas 1 pessoa do grupo deverá realizar a inscrição para 
todos os participantes. A participação por equipes só é permitida na categoria OPEN, 
sendo assim a única a ter desconto. 
Acima de 10 inscrições = 10% de desconto 
Pagamento para grupos, somente no endereço Av. Tristão Gonçalves, 961. 
 
 
V. Categorias 



VALENTE RACE TOP: Estes atletas terão entre 20 de 30 obstáculos e a idade mínima 
será de 14 anos. 
  
VALENTE RACE KIDS: Estes mini-atletas terão entre 10 de 15 obstáculos e a idade será 
de 4 a 13 anos. 
 
W. Largadas 
VALENTE RACE TOP – Baterias de 50 atletas com largadas a cada 10 minutos. 
 
VALENTE RACE KIDS – Baterias de 10 mini-atletas com largadas a cada 10 minutos. 
 
2. PAGAMENTO 
A. As inscrições serão feitas somente pelo site http://www.ticketagora.com.br 
 
B. Prazos para confirmação de pagamento: 
- Pagamentos via boleto bancário tem o prazo de até 5 dias após o pagamento para 
serem compensados no sistema e receber a confirmação no e-mail cadastrado. 
- Pagamentos via cartão de crédito são aprovados em 1 dia. 
 
C. Boleto pagos após do vencimento não serão reconhecidos. 
 
D. A emissão da nota fiscal é realizada em até 5 (cinco) dias após a aprovação da 
inscrição no sistema da organização. O envio é eletrônico conforme email e dados 
pessoais cadastrados no ato da inscrição. Qualquer alteração no CPF ou CNPJ da NF 
deverá ser manifestada antes da realização da inscrição pelo site, para que a 
organização informe os procedimentos. Para isso o atleta deverá entrar em contato 
com (contato@valenterace.com.br) ou 85 98775-2040. 
 
E. Pagamentos para grupo, exclusivamente no endereço Av. Tristão Gonçalves, 961. 
 
3. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
O atleta inscrito poderá solicitar o cancelamento de sua participação na prova ao 
seguinte email: contato@valenterace.com.br 
 
Solicitações realizadas após o evento, não serão consideradas mediante a qualquer 
forma de desistência. 
 
Cancelamento até 1 dia antes da realização do evento: 
 
a. Crédito para utilização em um próximo evento Valente Race. Com este cupom o 
atleta poderá efetuar uma nova inscrição para ser utilizado no ano vigente, porém 

mailto:contato@valenterace.com.br


deverá entrar em contato com nossa Central de Atendimento para efetuar a nova 
inscrição. 
 
b. Restituição do valor pago pela inscrição: neste caso será descontado do valor pago 
a taxa de comodidade (10%) e os custos administrativos da empresa (10%), 
totalizando 20%. Desta forma, devolveremos ao participante o valor de 80% do valor 
pago pela inscrição. 
i. Pagamento com Cartões de Crédito – Informamos que o reembolso dos valores das 
compras efetuadas com Cartões de Crédito ocorrerá conforme o fechamento da 
fatura do cliente. O crédito na fatura será inserido de acordo com a data de corte da 
mesma. 
ii. Pagamento em Dinheiro e Boleto Bancário – O reembolso das inscrições pagas com 
estas formas de pagamento será devolvido na conta corrente do atleta e não do 
pagador da inscrição. Caso o atleta não possua conta corrente individual, deverá 
entrar em contato com nossa Central de Atendimento para fazer a solicitação do 
reembolso. 
 
 
   


