REGULAMENTO OFICIAL
1º Corrida Circuito das lagoas de Serra - ETAPA JUARA
Capítulo I – A Prova
Artigo 1o.
O Circuito das lagoas de Serra - Etapa Juara será realizado no domingo, dia 17 de dezembro de
2017, com largada as 08:00hs é aberto a participantes do público geralambos os sexos acima de
18 anos.
Artigo 2o.
O Circuito das Lagoas de Serra - etapa Juara terápercurso único, de 7,5 km.
A concentração para o evento se dará a partir das 07:00hs da manhã.
A largada será às 08:00h em frente a Praça Encontro das Águas, no local indicado pela
organização do evento e chegada em frente a Lagoa Juara.
§ 2o O horário da largada da Corrida ficará sujeito a alterações se eventualmente ocorrer
problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, ausência do Departamento de
Trânsito, falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de energia, dentre outros.
Artigo 3o.
O Circuito das Lagoas de Serra – Etapa Juara terá a duração máxima de 1h30min.
Artigo 4o.
Poderão

participar,

regularmente

inscritos de

acordo

com

oRegulamento

Oficial.

Artigo 5º
A apuração da prova será através do sistema de chip (que obrigatoriamente, deverá ser preso
ao cadarço do tênis).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo II - Inscrição
Artigo 1o.
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição é a que o corredor
terá no dia doCircuito das Lagoas de Serra– etapa Juara 17/12/2017.
Artigo 2o.
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada na ficha
de inscrição, oparticipante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade
por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE, parte
integrante deste regulamento.

Artigo 3o.
A inscrição do Circuito das Lagoas de Serra – etapa Juara, é pessoal e intransferível, não
podendo qualquer pessoa ser substituída poroutra, em qualquer situação.
Artigo 4o.
As inscrições estarão abertas no período de 26/10/2017a16/11/2017 com valorespromocionais
de 1ºLOTE:R$ 35,00 (R$ 30,00 de inscrição + R$ 5,00 de taxa de comodidade) no site
www.vivanuts.com.br, ou diretamente nos postos oficiais de inscrição no valor de R$ 30,00.
Será disponibilizado no período 17/11/2017 a 13/12/2017 o 2º LOTE de inscrições com os
seguintes valores : R$ 55,00 (R$ 50,00 de inscrição + R$ 5,00 de taxa de comodidade) no site
www.vivanuts.com.br, ou diretamente nos postos oficiais de inscrição no valor de R$ 50,00.
§1o O pagamento da inscrição no site oficial será realizado Via pag seguro (boleto, cartão de
crédito e pagamento online)e para o pagamento nos postos de inscrição somente em dinheiro.
§ 2o Corredores com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) tem direito a 50%(cinqüenta)
de desconto nainscrição.
Artigo 5o.
As inscrições serão encerradas 05 (cinco) dias antes do domingo marcado para a realização do
Circuito das Lagoas de Serra – etapa Juara (terça-feira, dia 12/12/2017), ou em data anterior a
esta, caso seja atingido o limite técnico de 500 participantes.
Artigo 6o.
A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou,
ainda, elevar oulimitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade
técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
Artigo 7o.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de
inscrição. Caso hajafraude comprovada, o corredor responderá por crime de falsidade
ideológica e/ou documental.
Artigo 8o.
O valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista do Circuito das Lagoas –
etapa Juara.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo III – Kit do corredor

Artigo 1o.
o kit do corredor será composto por uma camisa em material esportivo, chip, numero de peito
e sacola personalizada do evento.
Artigo 2º - Entrega dos kits
O local e horário daentrega de kitsserá definida previamente pela comissão organizadora e será
oficialmente publicado no site www.vivanuts.com.br e amplamente divulgado nas Redes Sociais
e demais meios de comunicação.
Artigo 3º
O corredor deve retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização. Não serão
entregues kits no dia do evento e nem após o evento.
Artigo 4º.
O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do documento
de identidade (RG ou Certidão de Nascimento).
Artigo 5º.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
Artigo 6º.
O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a disponibilidade.
Parágrafo único. O corredor não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não
tenha camiseta emtamanho que lhe sirva. O corredor está autorizado a correr com sua própria
camiseta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo IV - Instruções e regras para o Circuito das Lagoas – Etapa Juara
Artigo 1º.
Os corredores deverão estar no local de largada com no mínimo meia hora de antecedência (30
minutos antesda largada) quando serão dadas as instruções finais.
Artigo 2º.
É obrigação do corredor ter o conhecimento do percurso. O percurso é disponibilizado no site
oficial www.vivanuts.com.br

Artigo 3º.

A participação do corredor é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros,
exceto para os casos excepcionais, desde que comunicados com antecedência mínima de 5 dias
por email aosorganizadores (vivanuts@gmail.com).
Artigo 4º.
O corredor deve retirar-se imediatamente da prova se assim for determinado por um membro
daequipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora.
Artigo 5º
Haverá um transporte exclusivo para atletas inscritos retornarem ao local de largada ao
término da premiação.
Artigo 6º
Haverá ônibus guarda volumes que ficará disponível próximo ao ponto de largada para receber
a bagagem dos atletas. A Devolução será na área de dispersão no local de chegada da prova.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capítulo V – Premiação
Artigo 1º.
Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos esem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de
participação.
§ 1º Só será entregue 1 (uma) medalha por corredor.
Artigo 2º.
Serão premiados com troféus os 03 primeiros colocados GERALda prova. (masculino e
feminino) e também os 03 primeiros colocados PNE (masculino e feminino).
Artigo 3º
Serão premiados com troféu todos primeiros colocados de cada categoria por faixa etária
descritas abaixo e com medalhas especiais os segundos e terceiros lugar de cada categoria.
Faixas Etárias –
Masculino

Faixas Etárias –
Feminino

De 18 a 20anos
De 21 a 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos

De 18 a 20 anos
De 21 a 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos

De 55 a 59 anos De 55 a 59 anos
De 60 anos
De60 anos acima
acima

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo VI – Condições físicas dos participantes e serviços de apoio no Circuito das Lagoas –
etapa Juara
Artigo 1º.
Ao participar a prova, o corredor assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceitatotalmente o Regulamento do evento, participando por livre e espontânea vontade,
sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física.
Artigo 2º
Todos os corredores participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica , pois a
organização não se responsabilizará pela saúde dos corredores.
Artigo 3º
O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física
e seudesempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.

Parágrafo único. Pode a Comissão Organizadora, seguindo recomendação do médico
responsável pelo evento,excluir o participante a qualquer momento.

Artigo 4º
Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância disponível para prova
garantida pela organização daprova.
Artigo 5º
Serão colocados à disposição dos participantes sanitários apenas na região da largada e
chegada da prova.
Artigo 6º
A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto,
haverá, paraatendimento emergencial aos corredores, um serviço de ambulância para remoção
e o atendimento médicopropriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será
efetuado na Rede Pública sobresponsabilidade desta.
Artigo 7º

O corredor poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de
qualquerresponsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico.
Artigo 8º
Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água, sendo distribuídos
nosno km - 2,5e km - 5km e também na chegada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capítulo VII –Divulgação e direitos autorais
Artigo 1º.
O atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente aceitando e
concordando emter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outromeio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem acarretarnenhum ônus aos
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.
Artigo 2º.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem
todos os direitos deutilização de sua imagem para a empresa organizadora.
Art. 3º.
A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos a prova têm os
direitosreservados aos organizadores.
Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura doevento estará sujeita à autorização e aprovação pela empresas organizadoras.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capítulo X – Suspensão, adiamento e cancelamento da prova
Artigo 1º.
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos corredores, poderá determinar a
suspensão do O Circuito das Lagoas – etapa Juara,iniciado ou não, por questões de segurança
pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspenso o evento, por qualquer um
destes motivos, esta será considerado realizado e não haverádesignação de nova data.
§ 1o Os corredores ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e
danos da eventualsuspensão (iniciado ou não) por questões de segurança pública, não gerando
qualquerresponsabilidade para a Comissão Organizadora.
§ 2o Na hipótese de cancelamento da inscrição não haverá devolução do valor de inscrição.

Artigo 2º.
A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo
comunicado aos inscritosesta decisão pelo do site oficial da corrida.
§ 1o Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data não haverá
devolução dovalor da inscrição.
§ 2o Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos
deverão solicitar oreembolso da inscrição.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo XI–Disposições gerais
Artigo 1º.
Ao participar do Circuito das Lagoas de Serra – etapa Juara, o corredor aceita totalmente o
Regulamento do evento, participando por livre eespontânea vontade, assume as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisqueroutras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação na corrida, antes, durante e depois domesma.
Artigo 2º.
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores,de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos participantes no evento,independente de qual for o motivo, nem
tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo queporventura os corredores/
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.

Artigo 3º.
A segurança do Circuito das Lagos – Etapa Juara receberá apoio dos órgãos competentes e
haverá sinalização para a orientaçãodos participantes.
Artigo 4º.
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes
especialmente convidadas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo XII–Disposições finais
Artigo 1º.

As dúvidas ou informações técnicas do Circuito das Lagoas – Etapa Juara, devem ser enviadas
por e-mail para vivanuts@gmail.compara que seja registrada e respondida a contento.
Artigo 2º.
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar
ou revogar esteregulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial
da prova.
Artigo 3º
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, nãocabendo recurso a estas decisões.
Artigo 4º.
Ao se inscrever nesta corrida, o corredor assume automaticamente o conhecimento de todos
os termosdeste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas
as decisões daorganização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no
que diz respeito à qualquerpunição imputada pelos organizadores do evento.

Termo de responsabilidade
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os

devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida de rua, com distância de 7,5km.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente
que nãoexiste nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
conseqüências pela participação nesta corrida.(que incluem possibilidade de invalidez e morte),
isentando seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE porquaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a
sofrer, advindos da participação nesteevento.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
corrida.
5. Estou ciente das penalidades que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa
falta grave. Excluomeu direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida.
6. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e
entrevistas emqualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para organizadores, mídia
epatrocinadores.
7. Estou ciente que na hipótese de suspensão da corrida por questões de segurança pública
todos oseventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros
gastos despendidos peloatleta será suportados única e exclusivamente por mim, isentando a
Comissão Organizadora e a empresaresponsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
8. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE,
isentando assimquem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que
vier a ocorrer comigo porconseqüência da minha participação (ou daquele de quem sou
responsável) nesta corrida.

