REGULAMENTO
4ª CORRIDA E CAMINHADA PARQUE ESTADUAL FRITZ PLAUMANN
1. DATA: 29/10/2017 – Domingo

2. LOCAL DA CONCENTRAÇÃO: Centro Comunitário da Comunidade rural de
Porto Brum, Concórdia/SC.

3. HORÁRIO CREDENCIAMENTO: 07h30

4. HORÁRIO DE LARGADA CAMINHADA: 08h15min

5. HORÁRIO DE LARGADA CORRIDA: 08h30min

6. DAS INSCRIÇÕES:

6.1 As inscrições serão limitadas ao número de 100 pessoas para a corrida e
150 pessoas para a caminhada.
6.2 As inscrições serão feitas pela internet, através do sítio eletrônico:
www.parquefritzplaumann.org.br

7. DA PROVA:

7.1 A CORRIDA E CAMINHADA PARQUE ESTADUAL FRITZ PLAUMANN se
enquadra na modalidade cross-country. Será realizada nas comunidades rurais
de Sede Brum e Porto Brum com trajeto percorrido em estradas de terra.
7.2 O ponto de encontro para largada das duas modalidades será no Centro
Comunitário da comunidade rural de PORTO BRUM. Impreterivelmente os
participantes (Corrida e Caminhada) deverão às 07h30min se fazer presentes
neste local.
7.3 O estacionamento para veículos dos participantes será no pátio do Centro
Comunitário de Porto Brum.
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7.4 Haverá transporte coletivo disponibilizado pela organização do evento para
a largada da modalidade Corrida (Comunidade de Porto Brum até a sede do
Parque estadual Fritz Plaumann). A largada da modalidade Caminhada
ocorrerá no próprio local de credenciamento (Centro Comunitário Porto Brum).
7.4 As distâncias oficiais percorridas são de 9.5 km para a corrida e 5,82 km
para a caminhada.
7.5 O percurso será balizado e contará com STAFFS distribuídos ao longo dos
trechos, contribuindo com a orientação das provas.
7.6 Para a modalidade corrida, haverá as categorias Corrida adulto (16 a 44
anos) e Categoria acima de 45 anos
7.7

Para

a

modalidade

Corrida

haverá

três

pontos

de

hidratação,

respectivamente, aos (1º) 3,8km, (2º) 7km percorridos e (3º) no final do
percurso.
7.8 Para a modalidade Caminhada haverá dois pontos de hidratação aos (1º)
3,1km percorridos e (2º) no final do percurso.
7.9 Para a corrida somente serão aceitos inscritos com idade maior que 16
anos de idade.
7.10 Para a caminhada somente serão aceitos inscritos acima de 12 anos de
idade que devem estar acompanhados durante a mesma por pais ou
responsáveis.
7.11 Todos os inscritos menores de 18 anos devem apresentar termo de
responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis.
8. Em caso de chuva o evento será mantido.

CLAUSULA ÚNICA
O mapa de localização da comunidade rural de Porto Brum, Concórdia/SC e
Termo de Menores, para menores de 18 anos, estão disponíveis clicando no
banner do evento no sítio eletrônico: www.parquefritzplaumann.org.br
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9. DA PREMIAÇÃO

9.1 Haverá medalha de participação do evento para todos os competidores da
Corrida e Caminhada que completarem o percurso.
9.2 Serão premiados com troféu os 05 (cinco) primeiros colocados da corrida
categoria livre, masculino e feminino.
9.3 Serão premiados com troféu os 03 (três) primeiros colocados da corrida
categoria acima de 45 anos, masculino e feminino.
9.4 Haverá a entrega de mudas de espécies frutíferas nativas do Horto
Botânico da Usina Hidrelétrica Itá para os participantes e interessados.

10. CAFÉ COLONIAL
10.1 Em paralelo ao evento de corrida e caminhada, no Centro Comunitário de
Porto Brum a Associação comunitária terá para venda, café colonial com
produtos oriundos em sua maioria da agricultura familiar do entorno do Parque.
10.2 A capacidade de suporte para atendimento no café colonial é de 300
ingressos, os quais serão vendidos antecipadamente no Posto Lamonato,
Posto Potencial, Centro de visitantes do Parque Estadual Fritz Plaumann e no
Águas do Oeste Convention Bureau.
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Caro Participante, Imprima esta página e apresente devidamente
preenchida na data e local do evento.
TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Eu,_______________________________,R.G. ou C.P.F._________________,
brasileiro, residente _______________________________________________,
no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de
direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida e caminhada cross-country (em
percurso de estrada de terra) com distâncias de 9,5 km e 5,82 km
respectivamente.
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 participação nesta

PROVA

isentando seus

organizadores, colaboradores, apoiadores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da PROVA.
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer
caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de
reclamação sobre tais aspectos da prova.
6. Autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento, por
fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de
ônus para os organizadores, mídia, apoiadores, promotores e patrocinadores.
7. 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
conseqüência da minha participação nesta PROVA.
Concórdia, ______ de _________________ de 2017.
ASSINATURA: _____________________________
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