
REGULAMENTO PROVA CORRIDA REVEZAMENTO GRAPE TEA SPORTS EXPERIENCE 

 

1. A PROVA  

 

1.1. O 1ª Grape Tea de Revezamento 16 Km, será realizada em um percurso com a extensão 

total de 2 Km com (100 m altimetria positiva). Neste percurso de 2 Km, o participante irá 

deslocar-se por trilha, caminho entre parreirais, estradas não pavimentadas e pavimentadas 

com paralelepípedos. 

      O evento será realizado no dia 02/09/2018, na Vinícola Salton, localizada na Rua Mário 

Salton, 300, Distrito de Tuiuty – Bento Gonçalves/RS, sendo uma das atividades do Grape Tea 

Sports Experience.  

      Localizada numa das regiões mais encantadoras do Brasil - a Serra Gaúcha - a Vinícola 

Salton está situada no Vale do Rio das Antas - Distrito de Tuiuty - município de Bento 

Gonçalves. A cerca de duas horas da capital Porto Alegre, a Vinícola Salton está num trajeto 

em que as belezas naturais, aliadas à arquitetura típica da região fazem com que os olhos se 

encham de encantamento. 

1.2. A largada da Corrida, modalidade de caráter competitivo ADULTO, nos percursos de 16 Km 

Revezamento, 8 Km /4 Km Individual, será 09:30h. A largada na modalidade CRIANÇAS (KIDS), 

no caráter participação, será às 09:15h. 

 

1.4. O local da largada, chegada e revezamento (troca de atletas) será a frente da sede da 

Vinícola Salton, no endereço acima informado. 

 

1.5. As provas terão duração máxima de 2h30min. 

 

1.6. A idade mínima autorizada para participação na CORRIDA Revezamento Quarteto e 4 Km 

Individual é de 16 anos, e para a CORRIDA Revezamento Duplas e 8 km Individual é de 18 anos.  

 

1.7. A inscrição no 1º Grape Tea de Revezamento é pessoal e intransferível, não podendo 

haver trocas de participantes nem substituições.   

 

1.8. As inscrições para o evento deverão ser realizadas nas plataformas de inscrições 

disponíveis no site www.grapeteasportsexperience.com  

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO = até o dia 26/08/2018, domingo, às 23:59H. 

  

1.9.  As inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencionada, caso seja atingido 

o limite de 400 (quatrocentos) inscritos no evento. 

 

2.0. O pagamento deverá ser realizado através boleto bancário ou cartão crédito e não haverá 

devolução deste, caso exceda o período de 7 dias após inscrição. 

http://www.grapeteasportsexperience.com/


 

VALOR DE INSCRIÇÃO 

 

ADULTO 

O valor de inscrição individual de primeiro lote será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) + taxa 

de serviço da plataforma de inscrição. O valor de segundo lote será de R$80,00 (oitenta 

reais) + taxa de serviço da plataforma de inscrição. 

- Para maiores de 60 anos, 50% desconto em todos os lotes. 

 

CRIANÇAS (KIDS) 

O valor para a inscrição na modalidade kids será gratuito. Porém, terá direito somente a 

medalha de participação.  

 

2.1. Reembolso do valor da inscrição só será efetivado até 7 (sete) dias após a data de 

pagamento do valor de inscrição (conforme o código de defesa do consumidor). 

Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço 

(10%) para a administração do processo de estorno e custos bancários. 

 

OBSERVAÇÃO: A inscrição é INTRANSFERÍVEL, a inscrição é pessoal e intransferível. O 

participante que ceder seu número de peito com chip também para outra pessoa, estará 

assumindo a responsabilidade por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer, 

isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização do evento, 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento para com esta pessoa. 

 

2.2.  As inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencionada, caso seja atingido 

o limite de 400 (quatrocentos) inscritos no evento. 

 

3. KIT ATLETA 

 

3.1. O KIT DO ATLETA (adulto) será composto por: 

 

 Sacolinha personalizada Grape Tea Sports Experience; 

 Camiseta personalizada Grape Tea Sports Experience; 

 Número de peito e chip; 

 Medalha personalizada Grape Tea Sports Experience; 

 Grape Tea mini sortido. 

 

 



3.2. O KIT ATLETA será disponibilizado para retirada nas seguintes datas e horários:   

Vinícola Salton 

Dia 01/09 (sábado) – 9h30 às 17h em frente ao varejo da vinícola; 

Dia 02/09, no local do evento, das 07:30h às 09:00h. 

 

3.3. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará 

impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. 

 

3.4. Não serão entregues kits fora do período determinado nem após o evento. 

 

3.5. A nenhum dos participantes da CORRIDA será permitido participar sem o número de peito 

fornecido, ato este passível de desclassificação.   

 

3.6. No momento da retirada do KIT ATLETA, o responsável deverá conferir seus dados, 

número de peito e CHIP. O fornecimento do número de peito e ou CHIP a outrem implicará na 

desclassificação do participante inscrito.   

 

3.7. Para retirar o KIT ATLETA o atleta deverá apresentar RG ou documento original com foto.  

 

4. PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. É sugerido aos participantes que cheguem ao local do evento com, pelo menos, 1 hora 

(uma hora) de antecedência da realização de sua prova. 

 

4.2. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso, através de 

visualização no site do evento. 

 

4.3. Por se tratar de deslocamento por trilhas, caminhos, estradas de domínio público, os 

atletas deverão se atentar aos desníveis e obstáculos que podem existir ao longo do percurso. 

A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos, obstáculos, desníveis existentes no 

percurso de 2 Km. Por conta disto, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas 

que integram o evento com antecedência. 

 

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

sinalizados para tal situação, sendo proibido pular grades, cavaletes, cones que delimitam 

estas áreas para entrar na pista em qualquer momento das provas. O descumprimento destas 

regras causará a desclassificação da atleta.   

 

4.5. O atleta que largar em prova diferente a sua inscrição será automaticamente 

desclassificado. 

 

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



sistema on-line, o participante aceito todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE 

RESPONSABILIDADE e USO DE IMAGEM".  

 

4.7. Na modalidade de REVEZAMENTO Duplas e Quartetos, a ordem de revezamento entre 

os participantes poderá ser escolhida pelos mesmos. 

 

4.8. Na modalidade de REVEZAMENTO Duplas e Quartetos, SERÁ OBRIGATÓRIO O 

REVEZAMENTO em cada volta. SERÁ PROIBIDO O MESMO ATLETA REALIZAR 2 VOLTAS 

SEGUIDAS. 

 

4.9. As formações MISTAS deverão obrigatoriamente, terem 50% da formação no sexo 

oposto. Quartetos Mistos (2 mulheres/2 homens) e Duplas Mistas (1 mulher/1 homem).  

 

5. CATEGORIAS 

5.1. Categoria Revezamento 16 Km – DUPLAS / QUARTETOS (Masculino/Feminino/Mista).  

* Duplas = 8 Km por atleta (4 voltas)   * Quartetos = 4 Km por atleta (2 voltas) 

 Formação Masculino = 2 homens 

 Formação Feminino = 2 mulheres 

 Formação Misto = 2 homens + 2 mulheres 

 

5.2. Categoria 8 Km e 4 Km – Individual   

* Individual = 8 Km (4 voltas)   4 Km (2 voltas) 

 

5.1. Distância de 4 Km: 

 16 – 19 anos 

 20 – 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 

 65 - 69 anos 

 Acima de 70 anos  



 

5.2. Distância de 8km: 

 18 – 22 anos 

 23 – 27 anos 

 28 – 32 anos 

 33 – 37 anos 

 38 – 42 anos 

 43 – 47 anos 

 48 – 52 anos 

 53 – 57 anos 

 58 – 62 anos 

 63 – 67 anos 

 Acima de 68 anos 

 

5.2. Categoria CRIANÇAS   

 Distância de 50 metros (Participação) 

            04 – 05 anos 

 

 Distância de 100 metros (Participação) 

            06 – 07 anos 

 

 Distância de 100 metros (Participação) 

            08 – 09 anos 

 

 Distância de 400 metros (Participação) 

            10 – 12 anos 

 

 Distância de 600 metros (Participação) 

            13 – 15 anos 

 

6. PREMIAÇÃO 

 

6.1.  Os participantes da CORRIDA REVEZAMENTO 16 Km (Quartetos) e 8 Km (Duplas), serão 

premiados das seguintes formas: 

 Classificação GERAL: “Troféu” 



(1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocados) 

 

6.2.  Os participantes da CORRIDA INDIVIDUAL 8 Km e 4 Km, serão premiados das seguintes 

formas: 

 Classificação GERAL: “Troféu” 

(1º, 2º, 3º) 

 

 Faixa Etária 

(1º com troféu, 2º, 3º colocados Masculinos e Femininos com Medalhas) 

 

        4 Km 

 16 – 19 anos 

 20 – 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 

 65 - 69 anos 

 Acima de 70 anos  

 

          8 Km 

 18 – 22 anos 

 23 – 27 anos 

 28 – 32 anos 

 33 – 37 anos 

 38 – 42 anos 

 43 – 47 anos 

 48 – 52 anos 

 53 – 57 anos 

 58 – 62 anos 

 63 – 67 anos 

 Acima de 68 anos 

 

 Premiação com Troféus para os 3 maiores Grupos de Corrida 



 Medalhas de participação para todos os atletas que concluírem a prova. 

 

6.3. Para efeito de premiação por faixa etária, valerá o ano de 2018. 

  

6.4. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 15 minutos 

após a divulgação do resultado parcial. 

 

7. GERAL 

 

7.1. Ao participar da 1ª Grape Tea Revezamento 16 KM, o atleta assume a responsabilidade 

pelos dados fornecidos no momento da inscrição on-line ou pessoal e aceita totalmente o 

Regulamento da Prova, tendo ciência de suas condições físicas e de saúde para participação 

das provas.  

 

7.2. O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que não 

estiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva.   

 

7.3. Haverá 1 ambulância com equipe médica no local da largada/chegada.     

 

7.4. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários na praça e guarda-volumes 

apenas na região da largada/chegada da prova.   

 

7.5. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta venha a sofrer durante o 

transcorrer do evento, não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da 

prova.   

 

7.6. O guarda-volumes será desativado às 13:00 horas. A organização não se responsabiliza 

por objetos deixados no guarda-volumes, portanto, não é aconselhável que sejam deixados 

objetos de valor. 

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

orientação dos participantes.  

 

7.8. A 1ª Grape Tea Revezamento 16 KM, acontecerá sob qualquer condição climática. 

Podendo ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física 

dos participantes.  

 

7.9 Ao longo do percurso de 2 Km, não haverá ponto de hidratação, o único ponto de 

hidratação, será no local de largada/chegada, onde acontecerá a troca dos atletas no 

revezamento. 

8. Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de competição, exceto nos 

equipamentos esportivos utilizados pelos participantes durante a prova. 

 



9. FINAL 

 

9.1. Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de suas 

imagens para finalidades legítimas. 

 

9.2. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação.  

9.3. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão 

Organizadora, que tem a decisão final.   

 

9.4. A organização se reserva ao direito de alterar o percurso descrito no regulamento, se 

necessário for visando melhorias na qualidade e segurança da prova.   

 

9.5. Ao participar deste evento, o inscrito concorda com todo e qualquer procedimento 

descrito neste regulamento. 

                                                       

                                                       Bento Gonçalves-RS, 01 de julho de 2018. 

 

                                                          Luís Leandro Grassel 

                                                                         CREF – 009564-G/RS                                                              

                                                              Diretor de Prova 

                                                              L&E Eventos Ltda 

                                                        CNPJ 15247946/0001-24 


