REGULAMENTO GERAL
A corrida do 53º Batalhão on line é um evento de entretenimento de corrida de rua que tem
como finalidade incentivar a prática da atividade esportiva, respeitando as exigências
sanitárias devido ao COVID-19.

1. PROVA
1.1 Atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos, poderão dar início a prática esportiva a
partir do dia 01 de setembro de 2020, quando e onde quiserem, até o dia 30 de outubro de
2020. A classificação participativa será publicada no site www.incentivoesporte.com.br e pela
fanpage da Sports +.
1.2 A corrida e caminhada será disputada nas distâncias de 8 e 16 quilômetros.
1.3 Faça sua inscrição normalmente no site www.incentivoesporte.com.br selecionando a
distância desejada e escolhendo os seguintes kits a seguir:
Kit BATALHÃO - R$ 45,00 + taxa administrativa (camiseta + certificado digital + medalha)
1.4 Importante: cumpra seu desafio de acordo com a distância escolhida no ato da inscrição;

2. REGRAS GERAIS DO EVENTO.
2.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelas informações
fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara estar apto à prática esportiva, bem como
declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;
2.2 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua
imagem, em qualquer veículo de comunicação a qualquer momento;
2.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer
extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a participação
no evento;
2.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao
patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor;
2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer
comunicado prévio aos participantes.
3. INSCRIÇÕES
3.1 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades
/disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.

3.2 Acessar o site www.incentivoesporte.com.br, efetivar o pagamento de acordo com a opção
escolhida.
3.3 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição.
3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum
motivo.
3.6 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de revender para terceiros.
3.7 Importante constar o nome da equipe para possíveis promoções ou brindes ao decorrer ou
no final do evento.
4. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Para validar, envie a imagem com seu tempo registrado para o e-mail
cadastro@incentivoesporte.com.br com o meio que você utilizou (foto de esteira, print da tela
do seu relógio GPS ou ainda print da tela do seu app preferido.
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Todos os resultados passarão por avaliação técnica e a publicação do mesmo
acontecerá em até 48h após a validação;
A foto ou imagem tem de estar clara e legível, com distância e tempo realizado em
cada desafio;
No mesmo e-mail de resultado não esqueça de citar a qual prova pertence (CORRIDA
DO 53º BATALHÃO) com o nome do atleta ou número da inscrição
A corrida tem de ser contínua e ininterrupta para validação;
A classificação é participativa e não competitiva, não havendo premiação específica de
acordo com a colocação
Para os resultados não validados o atleta poderá dentro do mesmo período de
realização do evento enviar nova participação
Após validado um resultado o atleta não poderá enviar novo resultado para a mesma
inscrição

5. ENTREGA DE KITS: o envio do kit do evento será realizado logo após a validação do
resultado. Pode ser retirado em Avaré, (rua Bahia, 100), desde que marcada a hora com a
organização e respeitando as normas de saúde estabelecidas devido ao covid-19. Aqueles que
optarem por recebimento via Correio ficará responsável pelo custeio do envio de sedex a
cobrar, pelo email: revistasportsmais@hotmail.com ou whats: (14) 98107-6864
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do
atleta.
6.2 Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela equipe
organizacional do evento.

