REGULAMENTO
REGULAMENTO 2ª CORRIDA CERÂMICA CLUBE – 5 KM
DIA: 28 DE JULHO DE 2019 (DOMINGO)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 08:30 HS
LOCAL DA LARGADA/CHEGADA: RUA LUIS MARTINI COM AVENIDA
RODRIGO MAZON.
PERCURSO: CORRIDA E CAMINHADA 5 KM:
CRONOMETRAGEM: SPEEDCRONO
ENTREGA DOS KITS: CERÂMICA CLUBE
INSCRIÇÕES
1. Período: de 06 de maio à 04 de Julho de 2019.
2. Somente no site w.w.w.speedcrono.com.br
3. Taxa: R$ 35,00 para associados do Cerâmica Clube.
R$ 50,00 para não sócios do Cerâmica Clube.
4. Podem se inscrever:
Corrida 5 km: atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 14 anos completos até a data
do evento. Devidamente autorizado pelo responsável.
Caminhada 5 km: atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 10 anos completos até a
data do evento. Devidamente autorizado pelo responsável.
6.KIT de participação: todos os inscritos, corredores e caminhantes, receberão o kit de
participação, composto de camiseta, Gym Bag, Número de peito, Chip descartável e medalha
de participação.
8.RETIRADA DO KIT: CHIP, NÚMERO DE PEITO E CAMISETA
Data: Sábado, 27 de Julho de 2019, das 09:00hs as 15:00HS
Local: Cerâmica Clube
9.Procedimento para retirada: Os atletas deverão comparecer ao local para retirada de chips
e kits na data e horários indicados munidos de documento de identidade e a Declaração de
Inscrito recebida no ato de sua inscrição on line para facilitar e agilizar a retirada de seus kits.
10.Para retirada do kit de terceiros é necessário uma declaração de próprio punho
autorizando a retirada do mesmo mais a cópia de um documento de identificação.
11.O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas
trocas referentes ao tamanho da camiseta. O kit deve ser conferido no momento da
retirada.
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12.Troféus para os 05 (cinco) primeiros colocados Geral Masculino e Feminino.
13.Troféus para os 05 (cinco) primeiros colocados associados do Cerâmica Clube na categoria
Masculino e Feminino.
DISPOSIÇÕES GERAIS
14.Camiseta: mediante pagamento da taxa de inscrição, o atleta terá direito à camiseta do
evento e poderá optar pelos tamanhos disponíveis (PP,P, M, G, GG e Baby Look). As
inscrições serão limitadas, porém, a opção de tamanho da camiseta feita no ato da inscrição
estará sujeita à disponibilidade do estoque
15. Alteração e Cancelamento da Inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é intransferível
e, em nenhuma hipótese, será alterada a modalidade a ser disputada, bem como não será
devolvido o valor da taxa de inscrição, mesmo que os respectivos dados não tenham sido
enviados para a Organização.
16. Veracidade das Informações: a Organização não se responsabiliza pela veracidade das
informações fornecidas na ficha de inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por
qualquer item que afronte o regulamento do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição,
o atleta será desclassificado sem direito a recurso.
Todos os atletas inscritos como sócios do Cerâmica Clube, serão conferidos com seus
respectivos títulos, caso constate fraude, ficarão impedidos de retirar o seu kit.
17. Autorização de Uso de Imagem: Todos os atletas inscritos autorizam o uso das suas
imagens para a divulgação do evento renunciando o recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida
18.Declaração de Saúde: ao se inscrever no evento, os participantes se declaram
automaticamente, estarem aptos e devidamente preparados a participarem do Evento,
isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados
envolvidos na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer
responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram, porventura venham a
ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores dos itens deste
regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente.
19. É obrigatório o uso do número de peito e chip preso ao tênis, durante toda a realização
da prova, sendo passível de desclassificação o participante que não cumprir este aviso.
20Ao longo do percurso da corrida e caminhada haverá um posto de hidratação.
21. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização
para a orientação dos participantes.
22. Serão colocados à disposição dos participantes inscritos sanitários e guarda-volumes
na área de Largada/Chegada.
23. A Organização não será responsável pela guarda de qualquer tipo de objeto deixado
no Guarda-Volumes do evento pelos participantes da corrida e caminhada. Este serviço é
uma cortesia aos participantes.
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24.A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se
responsabiliza por prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros ou
outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
25. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por
escrito, até trinta minutos após a divulgação.
26.Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos os atletas e caminhantes que
cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem descumprimento deste regulamento
receberão medalhas de "finisher", mediante a entrega do ticket medalha que constará no
número de peito.
27. A Organização, poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de
natureza grave, adotando todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não
caberá solicitar, seja a que título for, qualquer tipo de indenização.
28.Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.
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