Nome do evento: 3ª Meia Maratona cidade de
Olinda 2019
Data: 05/05/2019
Largada e Chegada será na Beira Mar de Olinda
Horário: 06:00 com concentração a partir das 5hs
Atenção: Idade Mínima para Participação neste evento: 15 anos
RETIRADA DOS NÚMEROS, CHIPS E CAMISETAS.
Os números, chips e camisetas serão entregues na data
estabelecida aos atletas nos dias 03 e 04 de Maio das
horas Para retirada dos mesmos o participante deverá
comprovante de inscrição, acompanhado de documento de
(RG).

pré10 às 18
levar seu
identidade

Não haverá em hipótese alguma devolução do valor da inscrição.
Não será entregue kit no dia do evento e nem entregaremos após o
evento
Atenção: O chip é Retornável para receber o kit é preciso
devolvê-lo ao fim do evento.
GUARDA-VOLUME
Haverá guarda volume no local de largada à disposição de todos
os participantes até o limite das 05h50min min
HIDRATAÇÃO
Haverá postos de água no percurso e na chegada
POSTO MÉDICO
A prova contará com ambulância à disposição dos participantes
MEDALHAS
Todos os participantes, após a conclusão do evento, somente
poderão receber as medalhas de participação mediante entrega do
chip.
PREMIAÇÃO
Geral: Serão Premiados os Cinco primeiros colocados na geral
(masc/fem), Troféus nos 21km e os três geral nos 5k e 10 k
REGRAS ESPECÍFICAS
• O Atleta declara que as informações prestadas no ato da
inscrição são verdadeiras e assume total responsabilidade sobre
elas.

• A organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar
prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do
evento em função de necessidade disponibilidades técnicas e
estruturais, sem prévio aviso.
• A organização do evento, bem como seus PATROCINADORES,COPATROCINADORES E APOIADORES, não se responsabilizam por
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e
exclusiva responsabilidade do atleta.
• O atleta assume que participa deste evento por livre e
espontânea vontade e que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética e treinou adequadamente para a prova,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES,
PATROCINADORES e REALIZADORES, em seu nome e de seus sucessores.
• Os Organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e
a realização de teste ergométrico a todos os participantes,
tanto da corrida quanto da caminhada. Não corra riscos
desnecessários, sua vida é o que você tem de mais importante.
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Declaração de Saúde e Responsabilidade
Declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade e
que sou conhecedor de meu estado de saúde e capacidade atlética
e treinei adequadamente para a prova, isentando de qualquer
responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e
REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores. Autorizo por
meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas
(TV, Jornais, Revistas, Internet, Vídeos, etc.)
Estou de acordo com o regulamento impresso nessa ficha de
inscrição e
Do canhoto da mesma.

