REGULAMENTO DAS CORRIDAS
1.As provas - O La Sfida – Espumantes 2019 tem, na parte esportiva, três
provas: Camminata (12,39 km), Corsa Corta (18,38 km) e Corsa Lunga
(28,69 km).
Cronograma da Camminata.
A Camminata (12,39 km) é formada pela soma dos percursos: Garibaldi
Camminata (GAP): 4,37 km + Pinto Bandeira Camminata (PBP): 3,62 km
+ Bento Gonçalves Camminata: (BGP): 4,4 km.
A largada para todas as provas será às 8h.
1.1.

 Sexta-feira (15/11/2019) – Garibaldi – largada/chegada na Vinícola
Vaccaro - Percurso GAP = 4,37 km. Variação de nível = 83 m.
Obs. - Camiseta La Sfida roxa.

 Sábado (16/11/2019) – Pinto Bandeira – largada/chegada na Cave
Geisse - Percurso PBP = 3,62 km. Variação de nível = 103 m
Obs. – Camiseta La Sfida amarela.

 Domingo (17/11/2019) – Bento Gonçalves – largada/chegada na
Vinícola Miolo. Percurso BGP = 4,4 km. Variação de nível = 44 m.
Obs. - Camiseta La Sfida azul.

Cronograma da Corsa Corta.
A Corsa Corta (18,38 km) é formada pela soma dos percursos: Garibaldi
Corta (GAC): 6,48 km + Pinto Bandeira Corta (PBC): 5,4 km + Bento
Gonçalves Corta (BGC): 6,5 km.
1.2.

A largada para todas as provas será às 8h.
 Sexta-feira (15/11/2019) – Garibaldi - largada/chegada na Vinícola
Vaccaro - Percurso GAC = 6,48 km. Variação de nível = 113 m.
Obs. - Camiseta La Sfida amarela

 Sábado (16/11/2019) – Pinto Bandeira – largada/chegada na Cave
Geisse - Percurso PBC = 5,4 km. Variação de nível = 131 m
Obs. - Camiseta La Sfida azul.

 Domingo (17/11/2019) – Bento Gonçalves – largada/chegada na
Vinícola Miolo. Percurso BGC (6,5 km). Variação de nível = 84 m
Obs. – Camiseta La Sfida roxa

Cronograma da Corsa lunga
A Corsa lunga (28,69 km) é formada pelos percursos: Garibaldi Lunga
(GAL): 12,11 km + Pinto Bandeira Lunga (PBL): 7,18 km + Bento Gonçalves
Lunga (BGL): 9,4 km..
1.3.

A largada para todas as provas será às 8h.
 Sexta-feira (15/11/2019) – Garibaldi – largada/chegada na Vinícola
Vaccaro - Percurso GAL = 12,11 km. Variação de nível = 136 m.
Obs. - Camiseta La Sfida azul

 Sábado (16/11/2019) – Pinto Bandeira – largada/chegada na Cave
Geisse - Percurso PBL = 7,18 km. Variação de nível = 131 m
Obs. - Camiseta La Sfida roxa

 Domingo (17/11/2019) – Bento Gonçalves – largada/chegada na
Vinícola Miolo. Percurso BGL (9,4 km). Variação de nível = 84 m
Obs. - Camiseta La Sfida amarela

2. Somente poderão participar das provas quem estiver com a camiseta
do dia (elas tem cor diferente para cada trajeto), com o numeral e com
chip.
3. Para cada percurso os atletas deverão utilizar a camiseta com a cor
identificatória do percurso
4. O uso da camiseta do La Sfida é obrigatório para a perfeita orientação
dos auxiliares ao longo dos trajetos. O uso de outra camiseta implica
na desclassificação do atleta.
5. Os trajetos e os mapas altimétricos de cada trajeto estão no site do
evento. (www.lasfida.com.br )
6. As provas acontecem com qualquer condição climática.
7. O chip, o numeral e as camisetas serão entregues no dia 14/11 junto a
recepção do hotel. O chip deverá ser devolvido no 17/11 antes do
brunch.

8. A idade mínima exigida para a participação no La Sfida é 18 anos
completos até a data da inscrição.
9. Os atletas deverão observar o trajeto para a prova na qual se inscreveu,
não sendo permitido outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem ou corte do percurso indicado.
10. O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética e que está apto a participar do La Sfida. Pelo grau de
dificuldade em todos os trajetos recomendamos rigorosa avaliação
médica, inclusive realização de teste ergométrico prévio.
11. O atleta cede todos os direitos de sua imagem, inclusive os direitos de
arena aos Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores e Parceiros do
evento, para fins comerciais e/ou institucionais de forma não ofensiva,
em qualquer tipo de mídia, por prazo indeterminado.
12. Ao se inscrever no La Sfida o atleta disponibiliza dados e autoriza aos
Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores e Parceiros, para que a
qualquer tempo enviem em seu nome no endereço eletrônico ou físico
(ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer
outro tipo de correspondência.
13. Ao participar desse evento o participante autoriza a utilização de
qualquer fotografia, filme ou outras formas de gravação contendo
imagens de sua participação no evento, para finalidades licitas.
Premiação de participação
14. Cada atleta inscrito que concluir as três etapas da Camminata ou de
cada corrida (Corsa Corta e Corsa Lunga) terá como prêmio de
participação um espumante Miolo Millésime Brut.
Premiação para os Campeões
15. Os melhores tempos, na soma das três parciais, da Camminata e de
cada Corsa serão considerados campeões (feminino e masculino) e
receberão como prêmio um espumante Miolo Brut Swarovski.

Obs. – como esse produto tem produção limitada, na sua falta será substituído
por produto equivalente.

Penalidades
16. Serão desclassificados todos os atletas que







Não estiverem com a camiseta correspondente ao seu percurso;
Não tiver o chip fixado no local indicado;
Não tiver o numeral fixado na parte frontal de sua camiseta
Que apresentar atitude antidesportiva;
Que cortar caminho;
Que for transportado por qualquer tipo de veículo em qualquer parte
das corridas.
Informações gerais

17. Ao completar sua inscrição o atleta assume a responsabilidade pelas
informações prestadas e aceitação integral dos termos do Regulamento
do La Sfida.
18. Ao longo dos trajetos estarão dispostos monitores para orientação e
fornecimento de água nos pontos de hidratação.
19. A Organização do La Sfida não tem responsabilidade quanto ao
atendimento médico que se fizer necessário. No entanto, para serviço
emergencial aos atletas, será disponibilizado serviço de ambulância
para remoção. O atendimento médico, propriamente dito, tanto de
emergência como de continuidade, será realizado pela Rede Pública. O
atleta poderá decidir por outro sistema de atendimento médico,
eximindo, assim, a Organização de qualquer responsabilidade, direta
ou indireta sobre as consequências desta decisão.
20. O empréstimo de chip de cronometragem, fornecimento de resultados
e/ou divulgação e publicação dos mesmos são compromissos da
Organização, mas o participante fica ciente de que o uso do chip e
instalação em seu corpo/vestuário é de sua responsabilidade, bem
como a passagem no tapete de captação de dados.

21. Na Camminata ou nas Corsas (Corta ou Lunga) se o número de
inscritos for inferior a cem (100) a medida do tempo poderá ser
realizada "por cronometragem manual" e não por controle
informatizado.
22. A prova ocorrerá com um número mínimo de 50 inscritos. Caso esse
número não seja alcançado, a organização terá o direito de cancelar ou
remarcar o evento. O valor investido pelo atleta será 100% devolvido.
23. Dúvidas ou informações técnicas devem ser esclarecidas com a
Organização do evento, através do e-mail: contato@lasfida.com.br .
Poderão os Organizadores suspender ou alterar os trajetos previstos para o
evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou
motivos de força maior.

