SPEED RUN NATAL
REGULAMENTO
1- A PROVA
1.1 A Corrida SPEED RUN NATAL, será realizada no dia 21 de Julho de 2019, na
cidade do Natal-RN, na distância de 5km.
1.2 O evento terá como local de LARGADA e CHEGADA o FORTE DOS REIS
MAGOS, localizado na av Presidente Café Filho S/N , Natal RN. O Evento está
previsto para iniciar às 6h com a largada às 7h.
1.3 A idade mínima exigida para a participação no EVENTO, de acordo com as Normas
da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), é de 14 (quatorze) anos, para a prova
de 5Km, completados até o dia 31 de dezembro de 2019.
2- REGRAS GERAIS DA CORRIDA

2.1 Recomenda-se que os atletas cheguem ao local da largada, com pelo menos 1h de
antecedência (antes da largada de sua bateria), quando serão repassadas as instruções
para que os atletas se organizem e não haja transtornos.
2.2 Serão oferecidas 500 inscrições para o evento
As inscrições serão encerradas ao atingir o limite técnico de 500 participantes.
3- DA RESPONSABILIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO
3.1 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus parceiros, não se
responsabilizam por danos físicos, morais ou materiais causados ao PARTICIPANTE
antes, durante e depois da participação no evento, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo.
3.1 Cada participante, ao se inscrever no evento, está ciente de sua condição física e de
saúde para participar do mesmo, isentando assim os organizadores de quaisquer tipos de
problemas relacionados a essas condições.
4 - CATEGORIAS E DISTANCIAS
4.1 PERCURSO ÚNICO DE 5km
4.2 CATEGORIAS: MASCULINO E FEMININO GERAL, E MASCULINO E
FEMININO PCD.
5.0 PREMIAÇÃO

5.1 Todo participante, devidamente inscrito, que completar o percurso, receberá um
MEDALHÃO FINISHER.
5.2 O prazo para recurso será de 20’ (vinte minutos) após a publicação no mural do
resultado extra oficial. Após este prazo, o resultado oficial dos primeiros colocados em
cada categoria, será anunciado para a premiação sem direito a contestação.
5.3 Serão premiados (as) no dia do evento os 5 (cinco) primeiros classificados nas
categorias MASCULINO E FEMININO geral.
5.4 Serão premiado (as) no dia do evento os 3 primeiros colocados na categoria PCD
MASCULINO E FEMININO.
5.5 Serão premiados os 3 PRIMEIROS colocados das faixas etárias no masculino e
feminino com UM TROFÉU.
5.6 Os tempos e classificações dos atletas serão registrados por chip.
Faixas etárias:
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
De 70 anos acima
5.5 Não serão entregues medalhas, brindes ou troféus após o dia do evento. Os atletas
premiados em suas respectivas categorias devem comparecer ao pódio para receber a
sua premiação.
5.6 PREMIAÇÃO
Masculino e Feminino GERAL
1º Lugar - Troféu , medalhão
2º Lugar – Troféu , medalhão
3º Lugar – Troféu , medalhão
4º Lugar – Troféu e medalhão
5º Lugar – Troféu e medalhão

Masculino e Feminino PCD
1º Lugar - troféu e medalhão
2º Lugar – troféu e medalhão
Observação 1: Não haverá acúmulo de premiações. Ou seja, um atleta premiado na
categoria geral não poderá concorrer nas faixas etárias.
Observação 2: Um atleta PCD não poderá concorrer na categoria geral. Atleta PCD só
concorre a premiações na categoria PCD.
6- INSCRIÇÕES, VALOR E PRAZO
6.1 As inscrições serão feitas VIA INTERNET, pelo site
www.sistema.ingressos84.com.br/speedrunnatal2019 no período de 23/03/19 a
21/07/19, ou até atingir o número máximo de 500 inscritos.
6.2 A taxa de inscrição é R$ 49,50
6.3 Haverá desconto de 50% no valor das inscrições para idosos e categoria PCD com
apresentação da documentação na entrega de kits.
6.3A Inscrição da corrida é INDIVIDUAL E INTRANSFERÍVEL. A organização da
corrida não se responsabilizará por quem VENDER OU REPASSAR seu kit para
terceiros. Não serão aceitas reclamações de quem VENDEU OU REPASSOU seu kit
para OUTRO ATLETA não inscrito devidamente. O atleta não inscrito que participar
do evento com o nome de outro estará incorrendo em FALSIDADE IDEOLÓGICA,
Sendo este impossibilitado de reclamar qualquer premiação.
7- KIT DE PARTICIPAÇÃO E ENTREGA
7.1 O Kit de participação será composto por:
Número de Peito, chip e alfinetes
7.2 Na semana que antecede o evento serão informados dias, horários e local de entrega
dos kits.
8- CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 A Organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou
participação especial, bem como alterar o Regulamento, total ou parcialmente, sem
prévio aviso.
8.2 A Organização isenta a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Federação
Norte-rio-Grandense de Atletismo (FNA) de quaisquer danos, prejuízos e/ou
condenações decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual
decorrentes da prova.

8.4 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora e/ou pelos Realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
8.5 Os interessados em montar tendas e/ou estruturas de apoio deverão, requisitar
autorização do ORGANIZADOR do evento.
8.6 Os Organizadores/Realizadores poderão suspender excepcionalmente o Evento por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior
que inviabilizem a sua realização no dia e horário previstos
8.7 O participante ,ao se inscrever no evento, declara expressamente haver lido o
TERMO DE RESPONSABILIDADE anexo e parte deste regulamento, estando
plenamente de acordo com o que nele consta.
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EQUIPE ORGANIZADORA
Organizador do evento: OLIVER ( 98833-1372)

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
Declaro que:
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no
Evento são de minha total responsabilidade e/ou de meu representante legal;
• Li e concordo com o Regulamento do Evento, disponível na página de Internet no
domínio declinando expressamente, que todas as normas e regras constantes são
pautadas pelo equilíbrio e bom senso, não podendo, assim, futuramente não concordar
com as mesmas;
• Participo da corrida SPEED RUN NATAL, por livre e espontânea vontade, isentando
de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores, Realizadores e
Apoiadores do Evento;
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação,
isentando o de qualquer dano a saúde que venha a acontecer em decorrência da minha
participação na corrida SPEED RUN NATAL ;
• Assumo a responsabilidade de ressarcir valores decorrentes de danos pessoais ou
materiais por mim causados, contra quem quer que seja, durante a participação no
Evento;

• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem, inclusive
direitos de arena, renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV,
clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e
fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a
ser implementadas no mercado para este e outros eventos;
• Assumo todas as despesas provenientes da minha participação na corrida SPEED
RUN NATAL, antes, durante ou depois do Evento;
• Aceito não portar, bem como não utilizar, em qualquer área de visibilidade no evento
voltada ao público, ou mesmo meios de divulgação e promoção, nenhum material
político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos, sem
autorização prévia e obrigatoriamente por escrito da Organização. Da mesma forma,
concordo também não portar nem utilizar nenhum tipo de material ou objeto que ponha
em risco a segurança do evento, participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser
retirado pela Organização ou autoridades das áreas acima descritas;
• Estou ciente que é de minha responsabilidade exclusiva o acompanhamento das
comunicações enviadas por e-mail ao meu endereço eletrônico cadastrado, bem como
acessar o site do evento para verificar possíveis modificações neste Regulamento;
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