REGULAMENTO
DA PROVA:
1. A Meia Maratona do Porto será realizada no domingo, dia 12 de maio de 2019, na cidade do Rio de
Janeiro;
2. A largada da corrida acontecerá às 07:00h, no Porto Maravilha – Praça Mauá – Centro do Rio de
Janeiro. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos de acordo com
este Regulamento de prova;
3. A corrida será disputada nas distâncias de 5km e 21km, em percurso que será amplamente divulgado
no site da corrida http://www.meiadoporto.com.br/ A prova de 5km terá duração máxima de 01:00h
(uma hora) e a prova de 21km terá duração máxima de 3:30h (três horas e meia); O atleta que em
qualquer trecho (parte do percurso) não estiver dentro do tempo projetado, poderá ser convidado à se
retirar da prova;
4. A Prova, nas suas duas distâncias (5km/21km), será disputada nas categorias individual masculino e
individual feminino; cada atleta poderá percorrer uma distância de até 10%, para mais ou menos,
daqueles aqui comunicados, por motivos de força maior e inerentes ao desejo da organização;
5. Conforme determinação da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAT e a International Association
of Athletics Federations - IAAF a idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua são as
seguintes, em cumprimento com as regras:
5.1. Provas com percurso ≤ (menor ou igual) à 5km – 14 anos (quatorze) completados até o dia 31 de
dezembro do ano corrente da prova à ser realizada;
5.2. Provas com percurso ≤ (menor ou igual) à 10km – 16 anos (dezesseis) completados até o dia 31 de
dezembro do ano corrente da prova à ser realizada;
5.3. Provas com percurso ≥ (maior ou igual) à 10km e ≤ (menor ou igual) à 30km – 18 anos (dezoito)
completados até o dia 31 de dezembro do ano corrente da prova à ser realizada;
6. No ato da inscrição ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema online ou na ficha de inscrição, o atleta participante, aceita todos os termos deste regulamento e assume
total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE
RESPONSABILIDADE", parte integrante deste regulamento;
7. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, por qualquer motivo e situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa
e não comunicar aos organizadores do evento formalmente por escrito, será responsável por qualquer
acidente ou dano que essa outra, venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer outra
responsabilidade à organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos
na prova;

8. As inscrições serão realizadas inicialmente on-line, apenas pela Internet, através do website da prova
http://www.meiadoporto.com.br/ cabendo ainda, à organização determinar qualquer outra forma de
inscrição além e, informar através de comunicado no website do evento;
9. As inscrições através do website do evento serão encerradas no dia 28/04/2019 (domingo) e/ou em
data anterior à esta, caso seja atingido o limite técnico para realização da prova.
10. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento, suspender e/ou prorrogar prazos, ainda elevar e/ou
limitar o número de inscritos, em função de segurança, necessidades administrativas, disponibilidade
técnica e/ou questões estruturais, sem prévio aviso;
11. A ORGANIZAÇÃO da prova poderá alterar a qualquer momento a data, horário, percurso e local ou
até mesmo suspender a corrida por qualquer questão que possa por em risco a segurança dos atletas,
bem como atos publico e motivos de força maior;
§ Parágrafo Único: Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como, de seus patrocinadores
e apoiadores, de nenhum valor correspondente as despesas de viagem, transporte, hospedagem,
alimentação ou quaisquer outras despesas caso haja necessidade de alteração de data, percurso ou
cancelamento da prova, de acordo com o previsto na clausula 11.
12. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição.
Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de
falsidade ideológica e/ou documental;
13. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova;

REEMBOLSO:
1. O atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data da compra para solicitar o estorno da inscrição (de
acordo com o código de defesa do consumidor). Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será
descontado o valor da taxa de serviço e o valor da taxa de comodidade para administração do processo
de estorno.

ENTREGA DE KIT DO ATLETA E CHIP DE CRONOMETRAGEM:
1. A entrega do KIT DO ATLETA e do CHIP DE CRONOMETRAGEM acontecerá no sábado que antecede o
evento, dia 11 (onze) de maio de 2019 das 09h00 às 18h00, informações sobre o local de entrega, estará
disponível através do website do evento http://www.meiadoporto.com.br no prazo de até 10 dias de
antecedência do evento.
§ Parágrafo Único: 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 DO ATLETA;
2. Não será entregue KIT DO ATLETA no dia da prova e nem após o evento; Os KITS não retirados no
local e horário estipulado pela organização, não serão enviados ao corredor sob nenhuma hipótese ou
circunstâncias.
3. O KIT DO ATLETA de participação no evento é composto de: 01 (um) número de peito (identificação)
de uso obrigatório; 01 (um) chip de cronometragem descartável de uso obrigatório, conforme indicação;
01 (uma) sacolinha de kit, 01 (uma) camisa em tecido tecnológico alusiva a prova e possíveis brindes,
materiais aleatórios e folders ofertados pelos patrocinadores, apoiadores da prova.

4. O KIT DO ATLETA LOTE VIP de participação no evento é composto de: 01 (um) número de peito
(identificação) de uso obrigatório; 01 (um) chip de cronometragem descartável de uso obrigatório,
conforme indicação; 01 (uma) sacolinha de kit, 01 (uma) camisa em tecido tecnológico alusiva a prova,
01 (uma) camisa de manga longa em tecido tecnológico alusiva a prova, e possíveis brindes, materiais
aleatórios e folders ofertados pelos patrocinadores, apoiadores da prova
5. O KIT DO ATLETA somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do
comprovante de inscrição e identidade original; retirada por terceiros para atletas com idade inferior a
60 anos, poderá ser feita mediante a apresentação do comprovante de inscrição e xerox da identidade.
§ Parágrafo Único: Não será possível na entrega do KIT DO ATLETA, a troca no tamanho da camisa
previamente escolhido na hora de sua inscrição.
6. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente na altura do peito,
sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo;
7. A retirada de CHIP DE CRONOMETRAGEM POR TERCEIROS só será permitida para atletas com idade
inferior a 60 anos, mediante apresentação de comprovante de inscrição e cópia de identidade do atleta
inscrito. O responsável deverá assinar um termo de compromisso no momento, se responsabilizando
por tal retirada;
8. No momento da retirada do KIT DO ATLETA, todo atleta e/ou responsável deverá conferir o cadastro
(dados completos) e o seu número de peito;
9. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do KIT ATLETA. Caso o cadastro do atleta
esteja incompleto e/ou incorreto, suas informações pós-prova, como classificação e tempo, estarão
diretamente comprometidas;
10. O CHIP DE CRONMETRAGEM deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição vertical.
Observar as instruções fornecidas no envelope, junto ao número de peito;
11. O uso do CHIP DE CRONOMETRAGEM é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta
quando se observado por algum fiscal à falta ou uso indevido do mesmo;
12. O CHIP DE CRONOMETRAGEM é descartável;
13. O CHIP DE CRONOMETRAGEM será utilizado para a modalidade corrida de 5km e 21km.

PARTICIPAÇÃO:
1. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência (60 minutos
antes da largada), ou seja, às 06:00h, quando serão dadas as últimas instruções;
2. É obrigação de cada participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório o uso do
número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação do mesmo implicará em sua desclassificação;
3. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da
prova;

4. O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicletas e outros
meios, resultarão na desclassificação do participante;
5. É muito importante que o atleta leia com atenção este Regulamento e o Termo de Responsabilidade,
caso tenha lugar para preencher o verso do número de peito, coloque seus dados corretamente. Essas
informações podem ajudar você a curtir a prova com maior segurança e também caso a organização
precise de alguma orientação médica, ao longo do percurso.
6. As inscrições somente serão realizadas pela Internet, através do website do evento
http://meiadoporto.com.br/ e terão o valor de:

Corrida 5km
PROMOÇÃO RELÂMPAGO = R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) + taxa de
comodidade* do inicio das inscrições em até se encerrarem as vagas da PROMOÇÃO RELÂMPAGO ou
até a data de 28/01/2019.
1º LOTE = R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) + taxa de comodidade* do inicio do 1º
lote em 29/01/2019 até se encerrarem as vagas do 1º LOTE ou até a data de 24/03/2019.
2º LOTE = R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) + taxa de comodidade* do inicio do
2º lote em 25/03/2019 até se encerrarem as vagas do 2º LOTE ou até a data de 28/04/2019.
LOTE VIP = R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos) + taxa de comodidade* do
inicio das inscrições até se encerrarem as vagas ou até a data de 24/03/2019
*TAXA DE COMODIDADE NÃO INCLUSA DE 8,0% (taxa do serviço de sistema de inscrições on-line)
IDOSO 1º LOTE = R$ 49,95 (quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) + taxa de comodidade*
1º LOTE do inicio das inscrições, até se encerrarem as vagas do 1º LOTE ou até a data de 24/03/2019
IDOSO 2º LOTE = R$ 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) + taxa de
comodidade* do inicio do 2º lote em 25/03/2019 até se encerrarem as vagas do2º LOTE ou até a data
de 28/04/2019.
LOTE VIP = R$ 109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos) + taxa de comodidade* do inicio
das inscrições até se encerrarem as vagas ou até a data de 24/03/2019
*TAXA DE COMODIDADE NÃO INCLUSA DE 7,5% (taxa do serviço de sistema de inscrições on-line)

Corrida 21km
PROMOÇÃO RELÂMPAGO = R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) + taxa de
comodidade* do inicio das inscrições em até se encerrarem as vagas da PROMOÇÃO RELÂMPAGO ou
até a data de 28/01/2019.
1º LOTE = R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) + taxa de comodidade* do
inicio do 1º lote em 29/01/2019 até se encerrarem as vagas do 1º LOTE ou até a data de 24/03/2019.
2º LOTE = R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos) + taxa de comodidade* do
inicio do 2º lote em 25/03/2019 até se encerrarem as vagas do 2º LOTE ou até a data de 28/04/2019.

LOTE VIP = R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos) + taxa de comodidade* do inicio
das inscrições até se encerrarem as vagas ou até a data de 24/03/2019
*TAXA DE COMODIDADE NÃO INCLUSA DE 8,0% (taxa do serviço de sistema de inscrições on-line)
IDOSO 1º LOTE = R$ 74,95 (setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) + taxa de comodidade*
1º LOTE do inicio das inscrições, até se encerrarem as vagas do 1º LOTE ou até a data de 24/03/2019
IDOSO 2º LOTE = R$ 84,95 (oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) + taxa de
comodidade* do inicio do 2º lote em 25/03/2019 até se encerrarem as vagas do2º LOTE ou até a data
de 28/04/2019.
LOTE VIP IDOSO = R$ 134,95 (cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) + taxa de
comodidade* do inicio das inscrições até se encerrarem as vagas ou até a data de 24/03/2019
*TAXA DE COMODIDADE NÃO INCLUSA DE 8,0% (taxa do serviço de sistema de inscrições on-line)
Período de inscrições: do início das inscrições até se esgotarem as vagas/limite técnico ou até a data
final limite em 28/04/2019.
7. Poderá haver reajuste no valor das inscrições e tipos de kits de acordo com as informações
disponibilizadas no site da corrida.
8. O desconto de 50% (cinquenta por cento) para idosos não é cumulativo, ou seja, não incide sobre
cupons promocionais, promoção relâmpago, lotes essenciais, bem como, descontos e pacotes fechados
para grupos e assessorias.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO:
1. Depois de efetuada a inscrição, caso não tenha recebido por e-mail a confirmação de sua inscrição
basta entrar no website do sistema de inscrições online www.ticketagora.com.br e ir em “LOGIN (topo
direito) colocando seu login e senha que utilizou para a efetivação de sua inscrição, nesta área o
participante terá acesso a seu histórico de inscrições e confirmações de inscrições, para dúvidas entre
em contato com www.ticketagora.com.br/sac.

INSCRIÇÕES PARA IDOSOS:
1. É considerado idoso o atleta com 60 anos (sessenta anos) completos, até o dia, ato de sua inscrição;
2. O idoso terá desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da sua inscrição, sobre o valor inteiro
(100%) correspondente ao 1º LOTE, no ato de sua inscrição, não tendo desconto em cima de valores
promocionais; promoções relâmpagos, e lote essenciais.
3. O desconto será aplicado automaticamente durante o processo de inscrição, de acordo com a data de
nascimento informada no momento do cadastro;
§ Parágrafo Único: Para validar tal condição, faz-se necessária na retirada do KIT DO ATLETA
apresentação de documento original de identificação com foto (preferência por RG ou CNH), não é
permitido, em hipótese alguma, a retirada do KIT DO ATLETA IDOSO por terceiros.
SOMENTE O PRÓPRIO IDOSO, PODERÁ RETIRAR O SEU CHIP DE CRONOMETRAGEM E NÚMERO DE PEITO
NO DIA DO EVENTO EM LOCAL A SER INFORMADO PELA ORGANIZAÇÃO.

INSCRIÇÕES DE GRUPOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS:
1. Poderá a organização indicar os locais para montagem de tendas (similar) de acordo com a
disponibilidade de espaço na área da arena do evento, desde que não interfira no bom andamento do
evento;
2. Em caso de necessidade técnica ou exigência pública, a organização poderá solicitar o remanejamento
das tendas (similar) ou mesmo sua remoção, solicitação esta que deve ser atendida imediatamente
pelos responsáveis pela estrutura em questão;
3. A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas (similares) é única e exclusiva
dos grupos, assessorias, treinadores, empresas, clubes de corrida..., eximindo assim a organização de
qualquer responsabilidade sobre tal;
4. Caso haja, patrocinador(es) de equipe(s), grupo(s), assessoria(s) conflitante(s) com o(s)
patrocinador(es) do evento, expondo sua(s) marca(s), poderá a organização solicitar que o responsável
retire de forma imediata sua(s) tenda(s) ou similar(es);
5. As tendas não poderão ter sistema de sonorizacao que interfira na sonorizacao do evento e a
organização sugere que as mesmas não ultrapassem os 20m2 (vinte metros quadrados);
6. A organização não se responsabiliza por danos causados ou mesmo objetos deixados no interior das
tendas;
7. Para desconto nas inscrições e informações para assessorias, grupos de corridas, clubes e empresas,
deve ser encaminhado e-mail para: elaine@decastilhosports.com.br
8. Poderá inscrever-se e fazer jus ao desconto promocional relativo à grupos, assessorias, clubes de
corrida e empresa, aqueles que tiverem no mínimo 10 (dez) atletas;
9. O Responsável pela equipe deverá preencher uma ficha cadastral que será enviada pela
ORGANIZAÇÃO do evento, com os dados de pessoa física ou de pessoa jurídica para envio de NF e
Boleto Bancário.
10. Para a validação dessas inscrições, será necessário o preenchimento de todos os campos da planilha
enviada pela ORGANIZAÇÃO, dentro de prazo estipulado pela mesma. O não cumprimento de tais
recomendações não garantem o direito à tais inscrições;

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições se encerram no dia 28/04/2019 (vinte e oito de abril de dois mil e dezenove) ou em data
anterior à esta, de acordo com a disponibilidade de vagas estipuladas pela ORGANIZAÇÃO.
2. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os valores e
aumentar ou limitar o número de inscritos, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou
questões estruturais, sem prévio aviso;

PREMIAÇÃO:
A premiação da prova, se dará da seguinte maneira:
1. Os CINCO (5) primeiros colocados na categoria geral masculino e as CINCO (5) primeiras colocadas na
categoria geral feminino, nas distâncias de 5km (cinco) e 21km (vinte e um), receberão 1 (um) Troféu à
título de premiação, correspondente às suas respectivas colocações;

2. Os TRÊS (3) primeiros colocados em cada faixa etária na categoria masculino e as TRÊS (3) primeiras
colocadas em cada faixa etária na categoria feminina, na distância de 21km (vinte e um) receberão 1
(um) Troféu à título de premiação, correspondente às suas respectivas colocações;
NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NA DISTÂNCIA DE 5KM.
3. As CINCO (5) primeiras colocações da categoria geral masculina e feminina serão definidas por ordem
de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada
competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelo chip do atleta e tapetes de
cronometragem;
4. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, com o seu número de peito
para identificação, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e sua categoria for chamada. O
atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, perderá o direito de recorrer
aos prêmios, conforme determinação da organização da prova;
5. A premiação de todas as categorias acontecerá à partir das 10h00 da manhã do dia do evento.
6. Qualquer recurso em relação à premiação, classificação, só será aceito e analisado, caso enviado em
até 48 horas após o término da prova. No dia do evento não serão aceitos nenhum tipo de reclamação
e/ou recurso. O atleta que se julgar prejudicado deverá enviar seu recurso para o e-mail:
contato@decastilhosports.com.br
7. Os resultados oficiais da prova, serão comunicados através do website oficial do evento,
http://www.meiadoporto.com.br/ ao prazo de 48 horas após o término do mesmo;
§ Parágrafo Único: Não serão entregues medalhas e brindes (quando houver), após o evento, para as
pessoas que mesmo estando, devidamente inscritas, mas, por motivos de força maior não compareçam
ao dia do evento.

GERAL:
1. Ao participar da Meia Maratona do Porto, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita integralmente este Regulamento de Prova, participando por livre e espontânea
vontade, sendo conhecedor(a) de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias e provenientes da sua
preparação e participação nesta prova, antes, durante e depois da mesma;
2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da
prova, pois, a organização não se responsabilizará pela integridade física e saúde dos mesmos;
3. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu
desempenho e julgando por si só, se deve, ou não continuar ao longo da competição. Pode o diretor de
prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir qualquer participante a
qualquer momento;
4. Haverá para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o percurso da
prova que será garantida pelos órgãos competentes;
5. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes, apenas na região da
largada e chegada da prova; O horário de atendimento deste guarda-volumes será das 6:00h às 11:00h;

o guarda-volumes encerrará para a guarda de seus pertences as 6h00 e será reaberto, quinze minutos
após a largada dos atletas, para a retirada do material lá guardado.
6. A organização não se responsabilizará por qualquer valor, objeto, equipamento e outros, deixado no
guarda-volumes e, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a
sofrer durante a participação no evento. Este serviço é uma cortesia aos participantes;
7. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
independente qualquer seja a motivação, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os participantes venham a sofrer durante a participação neste evento;
8. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá para
atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para remoção, e o atendimento
médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA
sob-responsabilidade desta;
9. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento
eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção e transferência até seu
atendimento médico;
10. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação
dos participantes;
11. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada; o atleta deverá observar o
trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem; não será
permitido o acesso às áreas do evento, utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal
situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em
qualquer momento da prova; o descumprimento de tais regras acarretará na desclassificação do atleta;
12. A organização do evento poderá suspender a prova por qualquer questão que ponha em risco a
segurança, bem como atos públicos, vandalismo e por motivos de força maior;
13. A organização do evento poderá alterar a qualquer momento o percurso da corrida à seu único e
exclusivo critério ou por motivos de força maior;
14. A organização do evento reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente
convidadas;
15. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os
direitos de utilização de sua imagem para a De Castilho Sports, seus patrocinadores, apoiadores e a
organização da prova;
16. Ao longo dos percursos de 5km e 21km haverá postos de hidratação com água;
17. A ORGANIZAÇÃO da prova e os órgãos que regem a modalidade (CBAT e FARJ) reservam-se ao
direito de realização de exames antidoping, ou não, aos participantes da CORRIDA de acordo com as
regras do Comitê Olímpico Brasileiro;
18. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em
ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou
qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à

prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda
que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer
tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer
forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita
à aprovação dos organizadores da prova por escrito;

FINAL:
1. A ORGANIZAÇÃO poderá suspender o evento a qualquer momento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;
2. Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao e-mail:
contato@decastilhosports.com.br ou através do website http://www.meiadoporto.com.br/ para que
sejam registradas e respondidas a contento.
3. A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar
este regulamento, total ou parcialmente.
4. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela ORGANIZAÇÃO e/ou por seus
ORGANIZADORES e REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
5. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos
deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da
organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a
qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
6. Todos os diretos autorais relativos à este regulamento e ao evento Meia Maratona do Porto
pertencem à DE CASTILHO SPORTS.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,__________________________________________________________________________________ no perfeito
uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distancia de 5km e 21km.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA, e estou ciente que não existe
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela minha
participação na Meia Maratona do Porto (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando assim a DE
CASTILHO SPORTS., seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE, por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da
participação no evento Meia Maratona do Porto.
4. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento da Meia Maratona do Porto.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de
visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político,
sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em
risco a segurança do evento, dos participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades das áreas acima descritas.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes, prestadores de serviços ou
qualquer mídia ou veículo de comunicação, declaro ter pleno conhecimento e, que aceito o regulamento do evento,
bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas e que está vedada minha participação nas
estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados ou que interfiram no andamento do evento e
também em locais sem autorização por escrito da organização podendo ser retirado da prova e do local do evento a
qualquer tempo.
7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer, caso descumpra o regulamento ou
cometa alguma falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos,
vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a DE CASTILHO SPORTS.,
organizadores, mídia e patrocinadores.
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem
quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nesta PROVA.

Rio de Janeiro, ______ de _____________________________ de 2019.

Assinatura: _______________________________________________________________.
Identidade ou CPF: ___________________________________.

