CIRCUITO DOS VALES 2ª EDIÇÃO
“MEIA MARATONA E 7K”
VIRTUAL

DEVIDO AO COVID19 ESTAREMOS REALIZANDO AS NOSSAS PROVAS
EM CORRIDAS VIRTUAIS.
O PARTICIPANTE QUE JÁ REALIZOU A SUA INSCRIÇÃO PELO SITE OU
DIRETAMENTE COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ESTÁ
AUTOMATICAMENTE INSCRITO NA PROVA.

REGULAMENTO
Na 2º MEIA MARATONA e 7k “Circuito dos Vales” o participante terá até o dia
28/02/2021 para enviar o seu resultado, junto com os seus dados, nome da
prova para o e-mail: cadastro@incentivoesporte.com.br
Horário e tipos de percursos serão definidos pelo próprio participante.
O participante deverá correr na distância em que se inscreveu.
Será valido: Relógio GPS; foto de esteira e aplicativos de corrida, com foto
nítida.
Distâncias: 21.097 mts para a Meia Maratona (aproximadamente), 7km, corrida
kids e 3km para a caminhada.
Corrida kids:
4 a 6 anos: 80 metros.
7 a 9 anos: 250 metros.
10 a 12 anos: 400 metros.
13 a 15 anos: 800 metros.
INSCRIÇÕES, VALORES:
As inscrições serão feitas via internet, restam 150 vagas.
35,00 sem camiseta.
50,00 com camiseta.
Corrida kids 20,00.
Atletas acima de 60 anos tem 50% de desconto.
Inscrições e informações no site www.incentivoesporte.com.br
A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou
ainda acrescentar ou limitar o número de inscrições do EVENTO.
OBS:- O valor da inscrição será ressarcido ao participante, apenas se houver
cancelamento total do evento.

INFORMAÇÕES BÁSICAS
O kit será entregue no dia 27 de fevereiro de 2021, local a definir.
Participantes das regiões das cidades abaixo: O kit + medalha + premiações
serão entregues pela própria organização na semana após o evento, nas
cidades de: Lins, Bauru, Tupã e Assis, sem custo de frete para o atleta e
podendo ser retirado por terceiros, com devida autorização.
Locais dentro dessas cidades a definir. (estaremos atualizando os locais no
regulamento)
Para retirar o Kit do Atleta, é necessário que o participante doe 1 litro de leite
integral e apresente:
- Documento de Identidade e comprovante de pagamento.
Para os menores de 18 anos (corrida), deverão apresentar na retirada do kit o
termo de responsabilidade assinado pelo responsável legal.
A inscrição na Prova é pessoal e intransferível, não podendo ser substituída
por outra, em qualquer situação.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por quaisquer
envolvendo pessoas não inscritas oficialmente na prova.

ocorrências

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.

KIT DE PARTICIPAÇÃO
O Kit de participação do evento é composto de:
-1 camiseta poliamida alusiva ao evento.
-1 certificado de participação (que será enviado para o atleta).
-1 medalha de participação do evento, para todos os que concluírem a prova.
Obs:- o tamanho das camisetas está sujeito à disponibilidade no momento da
inscrição. (assinalando a opção referente ao tamanho), não haverá troca de
tamanho na retirada do kit.

CATEGORIAS
A Prova será realizada nas seguintes categorias:
OBSERVAÇÃO: A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos
de inscrição e classificação por faixas etária será de anos completos até
31/12/2021.

Masculino

Feminino

A-16 à 24 anos

J-16 à 24anos

B-25 à 29 anos

L-25 à 29 anos

C-30 à 34 anos

M-30 à 34 anos

D-35 à 39 anos

N-35 à 39 anos

E-40 à 44 anos

O-40 à 44 anos

F-45 à 49 anos

P-45 à 49 anos

G-50 à 54 anos

Q-50 à 54 anos

H-55 à 59 anos

R-55 à 59 anos

I-60 anos acima

S-60 anos acima

Os resultados oficiais da Prova serão informados através
site www.incentivoesporte.com.br ao prazo de 24 horas após o término.

do

1. Corrida de 21.097 mts.: -Os 3 primeiros colocados na geral, masculino e
feminino, receberão troféus.

2. Corrida de 7km -Os 3 primeiros colocados na geral, masculino e
feminino, receberão troféus.

3. Categorias de 21.097 mts e 7km; - O primeiro colocado de cada
categoria masculino e feminino, receberão troféus.
4. Caminhada e corrida kids: -Não haverá premiação, somente entrega de
medalha de participação.

GERAL
A participação na prova é estritamente individual.
Todos os PARTICIPANTES deverão estar em dia com rigorosa avaliação
médica para participação na prova.
.A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,................................................................,“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 nesta PROVA.
Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de sua imagem/som
para a organização da 2ª MEIA MARATONA e 7k ”CIRCUITO DOS VALES’’ e
seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO, através
do e-mail: sv_corridas@outlook.com.
O telefone para atendimento a ATLETAS é (14) 98147-3908 whasapp Neste
telefone somente será atendido problemas relacionados a cadastro (RG, CPF
e/ou senha). O horário de atendimento de segunda a sexta (exceto feriados)
das 9:00min as 18:00min.
*Este regulamento esta sujeito a qualquer alteração.

