REGULAMENTO E
INFORMAÇÕES GERAIS
1 | OBJETIVO
O Biatlo Moderno vem para sua 6ª edição em

para todas as idades e gêneros. Toda a família

2016, este ano o evento será realizado no dia

pode participar, pois as distâncias de prova

18 de dezembro, nas instalações do complexo

permitem a participação desde iniciantes até

educacional e esportivo Salesiano Recife. Tem

atletas de alto nível. É uma competição de

como objetivo principal a integração do meio

caráter participativo, que visa proporcionar

esportivo em geral e promoção do esporte

uma ótima experiência a cada participante,

através de uma prova acessível a todos os

onde a qualidade e segurança esta sempre em

participantes, sejam eles atletas de elite que

primeiro lugar em todos os aspectos.

buscam performance ou apenas praticantes
iniciantes ou amadores que buscam no esporte

Será um domingo onde toda a família poderá

o seu lazer e saúde do dia a dia.

se reunir em um ambiente arborizado para
um dia de bastante diversão e lazer. Será

2 | SOBRE O EVENTO

oferecida toda uma estrutura de suporte

Evento já consolidado como a maior prova

em um espaço totalmente seguro aos

multi-esportiva do estado de Pernambuco e

participantes, tais como:

uma das maiores do Nordeste. É o principal
•

evento anual do Centro de treinamento de

Espaço Kids: Espaço reservado para

base e alto rendimento da Confederação

crianças a partir de 2 até os 12 anos, onde

Brasileira de Pentatlo Moderno em Recife,

o evento fornecera o suporte de lazer e

denominado Pentaclube. O evento tem como

segurança aos pequenos enquanto os

objetivo divulgar o esporte em todo o estado e

papais competem.

também proporcionar a todos o contato com

•

Show ao vivo e Dj

esta modalidade envolvente e acessível de

•

Espaço de alimentação com Food Truck

forma direta.

•

Espaço de Frutas e hidratação – livre para
os participantes inscritos

•

É um evento democrático aberto para os

Espaço de relaxamento com fisioterapia
e massagem

amantes de esporte em geral, seja ele atleta
profissional ou amador. Por conta das suas

•

Estacionamento facilitado e sinalizado

características técnicas é bastante acessível

•

Guarda Volumes

3 | CATEGORIAS

CATEGORIA

IDADE

JOVEM E 1

ATE 7 ANOS

DISTÂNCIAS
CORRIDA

NATAÇÃO

CORRIDA

-

50m

500m

JOVEM E 2

7 A 10 ANOS

-

50m

500m

JOVEM D

11 E 12 ANOS

-

50m

1000m

JOVEM C

13 E 14 ANOS

-

100m

1000m

JOVEM B

15 E 16 ANOS

1500m

200m

1500m

JOVEM A

17 E 18 ANOS

1500m

200m

1500m

JÚNIOR

19 A 21 ANOS

1500m

200m

1500m

SÊNIOR

22 A 29 ANOS

1500m

200m

1500m

MASTER 1

30 A 39 ANOS

1500m

200m

1500m

MASTER 2

40 A 49 ANOS

1500m

200m

1500m

MASTER 3

50 A 59 ANOS

1500m

200m

1500m

MASTER 4

60 +

-

100m

1000m

4 | FORMATO DE PROVA
O Biatlo Moderno 2016 é uma prova indoor que envolve provas de natação (em piscina –
marcação de percurso por boias) e corrida em caráter sequencial e com transição entre as
provas. De acordo com a sua categoria o atleta vai percorrer distancias que variam entre
50m a 200m na natação e 500m a 3000m(2x1500 metros) de corrida.
1. Largada:
As largadas serão realizadas em baterias de acordo com a categoria de cada atleta, na
seguinte ordem:
DISTÂNCIAS

ORDEM DE
LARGADAS

CATEGORIAS

1ª LARGADA

JOVEM E1 (FEM/MASC)

2ª LARGADA

JOVEM E2 (FEM/MASC)

-

50m

500m

3ª LARGADA

JOVEM D (FEM/MASC)

-

50m

1000m

CORRIDA

NATAÇÃO

CORRIDA

-

50m

500m

4ª LARGADA

JOVEM C (FEM/MASC)

-

100m

1000m

5ª LARGADA

MASTER 4 (FEM/MASC)

-

100m

1000m

1500m

200m

1500m

1500m

200m

1500m

JOVEM B FEMININO
JOVEM A FEMININO
JÚNIOR FEMININO
6ª LARGADA

SÊNIOR FEMININO
MASTER 1 FEMININO
MASTER 2 FEMININO
MASTER 3 FEMININO
JOVEM B MASCULINO
JOVEM A MASCULINO
JÚNIOR MASCULINO

7ª LARGADA

SÊNIOR MASCULINO
MASTER 1 MASCULINO
MASTER 2 MASCULINO
MASTER 3 MASCULINO

OBS 1: As categorias E1, E2, D, C e master 4 largam diretamente da piscina de acordo com a ordem acima
OBS 2: As categorias Jovem B até máster 3 tanto feminino, quanto masculino, largam para a primeira
passagem de 1500m de corrida, realizam a transição (T1) em local indicado, realizam o percurso de
natação, novamente passam pela transição (T2) e por fim realizam novamente o percurso de corrida
de 1500m, totalizando 3000m até a chegada.

2. Transição
CATEGORIAS E1, E2, D, C e MASTER 4
NATAÇÃO:

CORRIDA:

Após percorrer todo o percurso de natação

O atleta deve manter-se dentro do percurso

o atleta deve sair da piscina através da

balizado, mantendo seu número de peito

rampa de saída e se dirigir a área de

visível até o final da prova. O piso do

transição. Dentro desta área o atleta deve

percurso é misto, contendo trechos de:

deixar a sua touca e óculos e colocar o tênis,

Concreto, asfalto, grama, terra batida.

número de peito e camisa do evento, não
sendo permitido a corrida descalço.

B. CATEGORIAS Jovem B,A, júnior, sênior,
master 1, master 2 e master 3
CORRIDA 1 – 1500M:
Os atletas destas categorias largarão em um
único bloco, separando apenas as largadas
por feminina e masculina. Os atletas devem
percorrer a primeira parte de 1500m de
corrida, seguir o percurso sinalizado até a
primeira transição (T1). Todos devem estar
com suas numerações de peito bem exposta
na parte da frente da camisa, camisa do
evento (é obrigatória apenas na corrida 1) e
também com marcação de número nos braços
e pernas.
NATAÇÃO – 200M:

mais emocionante onde o nível de equilíbrio
entre os atletas é bastante alto. Para fins de
classificação, serão computados os tempos
dos atletas em suas respectivas baterias. Em
caso de empate nos tempos, será classificado
o atleta mais velho.
5 | LOCAL
Centro Esportivo do Colégio
Salesiano do Recife.
Endereço: Rua General Joaquim Inácio, S/N
– Ilha do Leite – Recife - PE
Informações: www.pentaclube.com – 81
2129-5962/ 9 9637-7925
6 | INSCRIÇÕES
1.

de 2016 ( ou até o limite máximo de 300

Após a realização da corrida, os atletas
devem entrar na T1, retirar o tênis de corrida
e obrigatoriamente, colocar a touca do evento

Data: 13 de setembro a 6 de dezembro
participantes).

2.

Local:

Salesiano.

diretamente na piscina através do deck de

•

salto e realizam o percurso aquático que estará

Podem se inscrever na prova qualquer
pessoa que esteja em condições físicas

balizado por boias de sinalização e raias fixas.

satisfatórias, mediante assinatura do

Ao final do percurso, o atleta deverá sair da

termo de responsabilidade no ato da

piscina pela rampa de saída e se dirigir ao T2.

inscrição.
•

CORRIDA 2 – 1500M:

Para participantes abaixo de 18 anos,
será necessária autorização do pai ou

Após a saída da T2 o atleta deve seguir

responsável.

normalmente pelo percurso balizado de
número de peito visível até a linha de chegada

ou

presencialmente no Centro Esportivo

fornecida no kit do atleta. Após isso, entram

corrida, obrigatoriamente calçado e com

www.corre10.com.br

OBS: Para fins de inscrição, é considerado a

do evento.

idade do atleta em 31 de dezembro de 2016.

SUPER FINAL

7 | KIT DO ATLETA E ENTREGA DE KITS
1.

receberá kit contendo: número de peito,

Aos atletas participantes do Biatlo Moderno,

medalha de participação(pós conclusão),

a partir da categoria Jovem B até a categoria

touca do evento, pulseira, camisa do

máster 3 feminino ou masculino, estão
concorrendo a uma vaga na super final
(largada extra) que é a prova que definirá o
campeão geral do evento. Se classificam para
a super final os 15 melhores tempos gerais do
evento (15 homens e 15 mulheres), dentre as

evento e brindes dos patrocinadores.
2. Entrega de kit: 09h00min as 20h00min
dia 16 de dezembro de 2016.
3.

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO SALESIANO

4.

O número de peito é obrigatório e deve
ser fixado em local visível, na parte da

categorias mencionadas. Para a super final
não existe divisão de categorias, portanto
será o campeão geral do Biatlo Moderno

frente da camisa.
5.

prova do evento e também o momento

Para o Biatlo Moderno é obrigatório o
uso touca do evento durante a prova

2015 o atleta que terminar o percurso em
primeiro lugar. A Super final será a última

Biatlo Moderno: Cada atleta inscrito

de natação e da camisa do evento.
6.

Para fins de entrega de premiações via

sorteio, serão elegíveis os participantes que estiverem vestindo a camisa do evento e presentes
no momento no local de prova.
8 | PREMIAÇÃO
1.

Biatlo Moderno: Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha de
participação alusiva ao evento.
•

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalha de extra de premiação
de acordo com seu posicionamento ( ouro, prata ou bronze).

2. Premiação Superfinal: Os 5 primeiros colocados da super final receberão premiação extra
especial como super campeões gerais do evento.
9 | PROMOÇÕES MÍDIAS SOCIAIS
Nos dias que antecedem e também durante o evento, serão realizadas algumas promoções
que utilizarão as mídias sociais do Biatlo Moderno 2016, para estes fins, serão consideradas
as postagens de fotos que estejam marcadas com as seguintes hashtags:
		

#BiatloModerno2016

#BiatloModerno

#DesafioBiatlo

10 | AGENDA
EVENTO

DATA

HORÁRIO

O que é necessário?

INSCRIÇÕES

ATÉ DIA 06/12

-

Preencher a ficha de inscrição
site ou no centro esportivo

ENTREGA DE KITS

16/dez

9:00 às 20:00

Levar documento com foto e
comprovante de pagamento

BIATLO MODERNO

19/dez

7:00 às 12:30

Comprovante de inscrição e
material de competição

11 | PROGRAMAÇÃO DE LARGADAS
ORDEM DE
LARGADAS

HORÁRIOS

CATEGORIAS

1ª LARGADA

07h30min

2ª LARGADA

DISTÂNCIAS
CORRIDA

NATAÇÃO

CORRIDA

JOVEM E1
(FEM/MASC)

-

50m

500m

07h45min

JOVEM E2
(FEM/MASC)

-

50m

500m

3ª LARGADA

08h00min

JOVEM D (FEM/
MASC)

-

50m

1000m

4ª LARGADA

08h15min

JOVEM C (FEM/
MASC)

-

100m

1000m

5ª LARGADA

08h30min

MASTER 4
(FEM/MASC)

-

100m

1000m

1500m

200m

1500m

JOVEM B
FEMININO
JOVEM A
FEMININO
JÚNIOR
FEMININO
6ª LARGADA

09h00min

SÊNIOR
FEMININO
MASTER 1
FEMININO
MASTER 2
FEMININO
MASTER 3
FEMININO

ORDEM DE
LARGADAS

HORÁRIOS

CATEGORIAS

DISTÂNCIAS

JOVEM B
MASCULINO
JOVEM A
MASCULINO
JÚNIOR
MASCULINO
7ª LARGADA

SÊNIOR
MASCULINO

10h30min

1500m

200m

1500m

MASTER 1
MASCULINO
MASTER 2
MASCULINO
MASTER 3
MASCULINO
8ª LARGADA

11h14min

SUPER FINAL
FEMININA

1500m

200m

1500m

9ª LARGADA

11h15min

SUPER FINAL
MASCULINA

1500m

200m

1500m

OBS: A agenda acima se refere à previsão de largadas para o dia do evento de cada categoria.
A programação oficial final de largada será divulgada três dias antes do evento.

12 | PERCURSO E ARENA DO EVENTO
1. Percurso Piscina e área de transição

rampa entrada

EA

D

E

Q

TR

U

IB

AN

AN

SI

CA

ÇÃ
O

D

A
corrida 2

ÁR

rampa
saída

AR

T1

rampa
saída

T2

BOIAS FIXAS

TRANSIÇÃO

RAIAS FIXAS
T1

t2

2. Percurso de corrida do Biatlo Moderno

13 | Regras Gerais
1. Será desclassificado o atleta que:

3. Encerramento da prova

a) Interferir ou dificultar a ação do seu

a) Para Biatlo Moderno: Duração máxima

concorrente.

de 1 hora e meia cada prova.

b) Utilizar meio ilícitos para melhorar

4. Para fins de premiação o atleta deve

seu desempenho, quando devidamente

cumprir com todas as regras e comprovar

comprovado.

ser de sua categoria de origem.

c) Não utilizar o número de identificação na

5. Se classificam para o super final os 15

parte da frente da sua camisa.

melhores tempos gerais do masculino e 15

d) Não cumprir rigorosamente o percurso

melhores tempos gerais do feminino apenas

estabelecido no mapa e sinalizado no evento.

entre as categorias Jovem B e máster 3. Os

2. Toda e qualquer reclamação de falta

atletas vão realizar o percurso novamente

na conduta de qualquer que seja o atleta

para que seja definido o campeão geral do

ou contestação de resultados, deverá ser

evento.

enviada oficialmente a direção de prova,

6. Para a prova de natação é obrigatório o

até 30minutos após termino de sua prova.

uso de touca do evento que é fornecida no

2.1 Toda e qualquer reclamação quanto ao

kit do atleta.

resultado da prova, deverá ser enviada

7. Para o percurso de corrida é obrigatório o

oficialmente a direção de prova até 15

uso da camisa do evento (apenas na corrida

minutos após sua divulgação.

1), a qual deve ser colocada dentro das zonas

de transição, será considerada colocada a

atendidos problemas relacionados a dúvidas

camisa que estiver com as suas duas alças

sobre o evento.

ultrapassadas pelos dois braços do atleta.

2. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério

8. Não será permitido correr de sunga, os

ou conforme as necessidades do evento,

atletas que nadarem de sunga, devem colocar

incluir ou alterar este REGULAMENTO, total

short para o percurso de corrida.

ou parcialmente.

9. Será permitida corrida com shorts térmicos

3.

ou trajes específicos esportivos que sejam

REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão

multiesportivos para natação e corrida,

ORGANIZADORA,

tais quais os trajes utilizados em provas de

TÉCNICA DO EVENTO de forma soberana,

triathlon.

não cabendo recurso a estas decisões.
4.

As

O

dúvidas

ou

omissões

ÁRBITROS

posicionamento

E

deste

DIREÇÃO

escolhido

pelo

14. ACESSO AO ESTACIONAMENTO

participante no local de largada, disponíveis no

NO DIA DO EVENTO.

evento ou disponibilizados pela organização

1. Para o dia do evento os participantes devem

é de única e exclusiva responsabilidade do

estacionar seu veiculo no estacionamento

mesmo.

do Colégio Salesiano do Recife que tem

5.

sua entrada na Rua Dom Bosco, numero

atletas e serviço de ambulância UTI MÓVEL

551. Após a lotação do mesmo os veículos

COM MÉDICO, ENFERMEIRAS(OS) E BOMBEIRO

devem estacionar nas ruas em torno do

CIVIL para remoção. Após a remoção a

complexo educacional. Sugestão de ruas

continuidade do atendimento será efetuada

para estacionamento:

na REDE PÚBLICA.

Haverá atendimento emergencial aos

•

Rua Joaquim de Brito

6. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante

•

Rua Estrada de Israel

responsável poderá se decidir por outro

•

Rua Esperanto

sistema de atendimento médico (remoção

2. Lembrando que o Colégio Salesiano do

/

Recife e a organização do evento não tem

emergência e médico entre outros) eximindo a

qualquer responsabilidade sobre furto do

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade,

veículo ou objetos roubados do mesmo.

direta ou indireta sobre as consequências

3. A entrada de veículos pela rua general

desta decisão.

Joaquim Inácio será vedada, sendo autorizada

7.

apenas a entrada de pedestres e moradores

apoio dos órgãos competentes e haverão

no dia do evento.

também monitores para a orientação dos

transferência,

A

segurança

hospital,

do

serviço

EVENTO

de

receberá

participantes.
15. DIREÇÃO DE PROVA

8. A organização não recomenda que sejam

DIRETOR TÉCNICO:

deixados objetos de valor, no Guarda-Volumes

MARCELO VAZ DE MOURA

tais como; relógios, roupas ou acessórios de

FONE: 81 9 8530-7236

alto valor, equipamentos eletrônicos, de som
ou celulares, cheques, cartões de crédito etc.

DIREÇÃO DE ARBITRAGEM:

9. A organização não se responsabilizará por

LAURA SAMPAIO

qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes,

FONE: 81 9 8898-4820

uma vez que se trata de um serviço de cortesia
da prova.

16. CONSIDERAÇÕES GERAIS

10. Não haverá reembolso, por parte da

1. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer

organização, bem como seus patrocinadores,

com a organização técnica, Através dos

apoiadores e realizadores, de nenhum valor

e-mails:

correspondente a equipamentos e/ ou

michael.john@hotmail.com

ou

marcelovazm@ig.com.br

acessórios utilizados pelos participantes no

a) O telefone para atendimento a atletas (81)

evento, independente de qual for o motivo,

9 96377925. Neste telefone somente serão

nem por qualquer extravio de materiais ou

prejuízo que por ventura os participantes

20. A filmagem, transmissão pela televisão,

venham a sofrer durante a participação do

fotografias ou vídeos relativos à prova, tem

evento.

os direitos resevados aos organizadores.

11.

avaliação

Qualquer forma de divulgação ou interesse

médica, inclusive a realização de teste

em destinar um profissional para a cobertura

ergométrico com acompanhamento médico

do evento estará sujeita à autorização e

prévio para todos os participantes.

aprovação pela organização do evento.

12. Os acessos às áreas de Concentração e

21. A comissão organizadora, primando

Largada serão sinalizados, sendo proibido

pela segurança dos participantes, poderá

pular as grades que delimitam estas áreas

determinar a suspensão da prova, iniciada

para entrar na pista no momento da largada

ou não, por questões de segurança pública,

ou em qualquer outro momento, sob qualquer

vandalismo e/ou motivos de força maior.

pretexto.

Sendo suspensa a prova, por qualquer um

13.

Recomendamos

Poderá

os

rigorosa

ORGANIZADORES/

destes motivos, esta será considerada

REALIZADORES suspender o EVENTO por

realizada e não haverá designação de

questões de segurança pública, atos públicos,

nova prova. Os (as) participantes ficam

vandalismo e/ ou motivos de força maior.

cientes que deverão assumir no ato da

14. O participante assume que participa

inscrição todos os riscos e danos da eventual

deste evento por livre e espontânea vontade,

suspensão da prova (iniciada ou não) por

isentando de qualquer responsabilidade os

questões de segurança pública, não gerando

organizadores, realizadores e patrocinadores,

qualquer responsabilidade para a comissão

em seu nome e de seus sucessores.

organizadora.

15. Não haverá devolução do valor da

22. Na hipótese de cancelamento da inscrição,

inscrição em caso de desistência ou não

não haverá devolução do valor da inscrição.

comparecimento

23. Na hipótese de adiamento do BIATLO e a

por

qualquer

motivo,

independente da retirada do kit da prova.

consequente divulgação de nova data, não

16. O participante deverá observar o trajeto,

haverá devolução do valor da inscrição. Na

não sendo permitido qualquer meio auxiliar

hipótese de cancelamento do BIATLO (sem

para alcançar qualquer tipo de vantagem.

divulgação de nova data), os inscritos deverão

17. É proibido o auxílio de terceiros, bem

solicitar o reembolso da inscrição.

como o uso de qualquer recurso tecnológico

24. O acompanhamento dos participantes

sem prévia autorização, por escrito, da

por treinador, assessoria, amigos, etc., com

organização.

bicicleta e outros meios (pacing) resultarão na

18. Poderá a organização receber e/ou

desclassificação do participante. Na hipótese

solicitar informações aos participantes

de desclassificação dos primeiros colocados,

para que auxiliem na correção de eventuais

serão chamados os classificados com melhor

problemas no fornecimento dos resultados,

tempo, sucessivamente.

sem tempo definido e obrigatoriedade para

25. É proibido pular a grade para entrar na

estas correções dentro do prazo máximo de

pista ou piscina no momento da largada.

5 dias da data de divulgação do resultado

26. O participante que empurrar o outro

do evento.

participante ou impedir sua progressão

19. Todos os participantes do evento, atletas,

seja na natação, quanto na corrida, estará

staffs, organizadores e público em geral,

passível de desclassificação da prova.

cedem todos os direitos de utilização de

27. Os protestos ou reclamações relativos ao

sua imagem para a organização do evento.

resultado final da competição referente aos

Das quais podem ser utilizadas em peças

primeiros colocados ou condução da prova

promocionais e materiais de divulgação do

deverão ser feitas por escrito, até 30 minutos

evento, bem com dos seus patrocinadores

após a divulgação oficial.

em chamadas ou relatórios relacionados ao
evento esportivo.

17 | MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS/

•

Estou ciente de meu estado de saúde e

TREINADORES/ACADEMIAS

de estar capacitado para a participação,

1. Poderá a organização do evento, indicar

gozando de saúde perfeita e de haver

os locais para montagem de tendas de

treinado adequadamente para este

assessorias/treinadores de acordo com a

evento. Pode o diretor de prova, seguindo

disponibilidade de espaço na área da arena

recomendação do médico responsável

do evento, desde que não interfira no bom

pelo evento, excluir o participante a

andamento da prova.

qualquer momento.

2. Em caso de necessidade técnica ou

•

Assumo ressarcir quaisquer valores

exigências públicas, a organização poderá

decorrentes

solicitar o remanejamento das tendas.

materiais por mim causados durante a

3. A responsabilidade pela publicidade ou

minha participação neste evento.

exibição de marcas nas tendas é única e
exclusiva

das

assessorias,

•

de

danos

pessoais

ou

Por este instrumento, cedo todos os

treinadores,

direitos de utilização de minha imagem

empresas ou clubes de corridas, eximindo a

(inclusive direitos de arena), renunciando

organização de qualquer responsabilidade.

ao recebimento de quaisquer rendas

4. Caso haja patrocínio conflitante com

que vierem a serem auferidas com

os patrocinadores do evento, poderá a

materiais de divulgação, campanhas,

organização solicitar que as assessorias/

informações, transmissão de TV, clipes,

treinadores/academias

reapresentações, materiais jornalísticos,

retirem

sua

(s)

tenda(s) ou que a marca seja coberta.

promoções comerciais, licenciamentos e

5. As tendas não poderão ter sistema de som

fotos, a qualquer tempo, local ou meio

que interfira na sonorização do evento e a

e mídia atualmente disponíveis ou

ORGANIZAÇÃO sugere que as mesmas não

que venham a ser implementadas no

ultrapassem os 20 metros quadrados.

mercado para este e outros eventos ou

6. A organização não se responsabiliza pela

nas ações acima descritas realizadas

tenda ou danos causados a mesma e objetos

pelos organizadores e/ou seus parceiros

deixados no seu interior.

comerciais.
•

Estou ciente que, ao me cadastrar
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ou

INDIVIDUAL OU EM EQUIPE

automaticamente no banco de dados

inscrever,

estou

me

incluindo

dos organizadores, autorizando esta,
Estou

de

acordo

com

o

termo

de

desde já, a enviar mensagens de texto

responsabilidade.

para o meu celular, endereço eletrônico
ou físico cadastrado, qualquer tipo de

Declaro que, os dados pessoais que foram ou

correspondência eletrônica ou física para

serão fornecidos para efetivar esta inscrição

participar de qualquer promoção, ação

no evento são de minha total responsabilidade

promocional e programas de incentivo

e/ ou de meu representante técnico, dirigente

bem como comercial, desenvolvida pela

ou coordenador de equipe.

mesma e ou por seus parceiros.
•

Assumo com todas as despesas de

Li e estou de acordo com o Regulamento do

viagem,

evento.

traslados, seguros, assistência médica e

hospedagem,

alimentação,

quaisquer outras despesas necessárias,
•

Participo do evento por livre e espontânea

ou provenientes da minha participação

vontade,

neste evento; antes, durante ou depois

isentando

responsabilidade

os

de

qualquer

organizadores,

patrocinadores e realizadores, em meu
nome e de meus sucessores.

do mesmo.
•

Representante, técnico, ou coordenador
de equipe, estou de acordo com o

regulamento da prova e com minhas
responsabilidades acima especificadas,
em qualquer tempo e ou local.
•

Independentemente de estar presente ou
não no ato da inscrição, bem como da
retirada de meu kit de participação, que
fora devidamente celebrada por mim, ou
por intermédio de meu treinador, capitão
ou administrador de equipe; declaro estar
ciente de todo o teor do regulamento
da prova, bem como de meus direitos
e obrigações dentro do evento, tendo
tomado pleno conhecimento das normas
e regulamentações da prova.

•

Ao

se

inscrever

nesta

prova,

o

participante 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.
•

Li, conheço, aceito e me submeto
integralmente a todos os termos do
regulamento da prova. Estou ciente
que na hipótese de suspensão da
prova

por

pública

questões

todos

os

de

segurança

eventuais

custos

referentes a locomoção, preparação,
estadia, inscrição, entre outros gastos
despendidos pelo participante serão de
minha responsabilidade.
•

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 na prova.
RECIFE, 2016

