Kms,
III CORRIDA “BALNEÁRIO RUN” - TRÊS LAGOAS (MS)
Organização: ROGÉRIO LÚCIO ONORATO
Celular: (67) 992066511
E-mail: rogerio.onoratoms@gmail.com
A corrida será realizada no dia 09/05/2021, no município de Três Lagoas (MS) às 7 horas, sob
qualquer condição climática. A distância da prova será realizada com percurso de 10 km 5Km
de corrida, caminhada 5 Km sendo que a largada será feito em ondas seguindo todos
protocolos de segurança, Após a largada, a prova terá duração máxima de 2:40 horas.
Conforme o Plano de Biossegurança COVID-19.
A corrida terá o controle de entrada com aferição de temperatura, uso de máscara obrigatório,
desinfecção das mãos com álcool gel.
O álcool gel para higienização das mãos ficara a disponível na entrada e saída do local, bem
como local estratégicos e sanitário.
Durante todo o evento uso de máscara será obrigatório salvo no momento que estiver
alimentação ou depois da largada da corrida.
A alimentação será entregue em kit já separado para os atletas evitando fila, na hora que o
corredor chegar já entregamos, evitar aglomeração.
A distância entre cada atleta respeitando as normas de segurança, mantendo distância de 2
metros uma da outra.

INSCRIÇÕES: serão realizadas através do site www.incentivoesporte.com.br para todos os
atletas, com limite total de 300 vagas para corrida. Serão 50 vagas para caminhada e terão o
custo de R$ 55,00 (cinquenta cinco Reais) custo de 80,00 (Oitenta Reais) inscrição da corrida
até no dia 10/04/21 término da quantidade disponível de vagas. Escolha do tamanho da
camiseta quem realizar a inscrição até o dia 10/04/2021.
Após dia 10/04/2021 a escolha da camiseta será de acordo com a disponibilidade
Caminhada terá um custo será de 55 Reais,
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO CORRIDA: idade mínima de 16 anos.
Obs. Os termos de responsabilidade deverão ser impressos, preenchidos e assinados pelo
responsável. A organização não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo
pessoas não inscritas oficialmente na prova. No ato da inscrição cada PARTICIPANTE deverá ler
o regulamento e o termo de responsabilidade da prova, não podendo alegar falta de
conhecimento dos mesmos.
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA Eu, atleta “identificado no cadastramento da
inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades. Declaro para os devidos fins de direito que
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,

isentando 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. Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de
sua imagem e som para a organização da III CORRIDA BALNEÁRIO RUN” kms patrocinadores e
apoiadores para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem
acarretar nenhum ônus aos organizadores.
ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPAÇÃO Apresentar documento de identidade e comprovante
de pagamento referente a inscrição da III CORRIDA BALNEÁRIO”.
Sexta Feira
DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DE KIT O KIT DE PARTICIPAÇÃO será entregue
conforme programação abaixo: Sexta feira: 07/05/2021, das 18h às 21h no Açaí da Hora, Av.
Rosário congro nº 159, Centro, Três Lagoas (MS).
Sábado
DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DE KIT O KIT DE PARTICIPAÇÃO será entregue
conforme programação abaixo: Sábado: 08/05/2021, das 15h às 19h no LIG CHOPP
GERMÂNIA, Av. Filinto Müler nº 434, Centro, Três Lagoas (MS).
DOMINGO: 09/05/2021, das 6h às 6:30h no local da largada (SOMENTE PARA ATLETAS DE
OUTRAS CIDADES)
KIT DE PARTICIPAÇÃO O KIT DE PARTICIPAÇÃO que os participantes receberão é constituído
pelos itens:
- 1 Camiseta 100% poliamida (obs. o tamanho das camisetas está sujeito à disponibilidade no
ato da retirada do kit);
- 1 Número de peito com quatro alfinetes;
- 1 Chip eletrônico retornável para cronometragem (para os participantes da corrida);
- 1 Medalha de participação da III CORRIDA BALNEÁRIO” para os atletas que concluírem o
percurso;
Agua no percurso da corrida.
Agua e frutas na chegada.
É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. O chip deverá ser fixado no
cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição vertical. O CHIP DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO
FINAL DO EVENTO SENDO PASSÍVEL DE COBRANÇA AOS ATLETAS QUE NÃO DEVOLVEREM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS – será obrigatório o uso de máscara no local da largada da
corrida, sendo a largada liberado a corrida em onda bloco de 20 pessoa,
O atleta deverá estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência, quando
serão dadas as instruções finais. - A largada será rigorosamente as 7horas. - A organização
poderá a qualquer tempo suspender/prorrogar prazos ou ainda adicionar/limitar o número de
inscrições do evento em funções de necessidades, disponibilidades técnicas e estruturais sem

prévio aviso. - Segundo o Artigo 23 da Lei nº 10.741 de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso), os
atletas com 60 anos acima pagaram apenas 50% da inscrição.
PREMIAÇÃO
O tempo válido que será levado em consideração para efeito de classificação será determinado
pelo tempo líquido nas faixas etárias. A classificação na categoria geral será por ordem de
chegada (tempo bruto). Os resultados oficiais da prova serão informados através do site
www.incentivoesportecom.br. Obs. Não haverá em hipótese alguma dupla premiação.
CORRIDA DE 10 KM 5 KM Do 1º ao 5º colocado na categoria geral masculino e feminino
receberão troféus. Do 1º ao 3º colocado na categoria por faixa etária de idade de cinco em
cinco anos masculino e feminino receberão troféus.
CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA 10KM 5KM A premiação por faixa etária (masculino/feminino)
será de anos completos até 31/12/2021 conforme divisão:
- 16 a 19 anos
- 20 a 24 anos
- 24 a 29anos
- 30 a 34 anos
- 35 a 39 anos
- 40 a 44 anos
- 45 a 49 anos
- 50 a 54 anos
-55 a 60 anos
- 60 Anos acima
DISPOSIÇÕES GERAIS
- A participação 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; - Ao participar da III CORRIDA “BALNEÁRIO RUN”, o atleta assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova,
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e
depois da mesma. - Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação
médica para participação na prova. - Estará à disposição, sanitários no local da prova. - Os
postos de água estarão disponíveis no local de largada e chegada e em mais UM ponto
disposto ao longo do percurso. - A ORGANIZAÇÃO disponibilizará ambulância para primeiro
atendimento e remoção emergenciais, sendo que a continuidade desse serviço, caso
necessário, será efetuada na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. O participante ou seu
acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu
atendimento médico; - A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá

sinalização para a orientação dos participantes. Por se tratar de vias públicas, os atletas
deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que podem existir ao longo
do percurso. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por possíveis defeitos na pista. - Todos
os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os
direitos de utilização de sua imagem/som para a organização da III CORRIDA “BALNEÁRIO
RUN”, seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou publicitários
relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores. - Poderá o
organizador/realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos,
vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes. - A ORGANIZAÇÃO
poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este
regulamento, total ou parcialmente. - NÃO HAVERÁ devolução do valor da inscrição em caso
de desistência ou não comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit
da prova. - Para os participantes da corrida o NÚMERO DE PEITO será obrigatório e deverá ser
afixado na parte frontal de sua camiseta, podendo haver punição ao atleta que não seguir o
regulamento. As dúvidas ou informações deverão ser enviadas por e-mail:
rogério.onoratoms@gmail.com

