REGULAMENTO 5° DESAFIO ROTA DOS VENTOS
Capítulo I – 5° DESAFIO ROTA DOS VENTOS
1 - O 5° Desafio Rota dos Ventos será realizado no domingo dia 10 de dezembro de 2017, na
Praça do Barão, no Munícipio de Aracati-Ce, independente das condições Climáticas, com a
participação de pessoas de ambos os sexos devidamente inscritos.
2 - A LARGADA da prova será às 5h30min (cinco horas e trinta minutos) na Praça do Barão e
chegada dos 14 km será na Viçosa (entrada do município do Fortim), a chegada dos 21 km será
na praia do Canto da Barra também no município do Fortim.
3 - O Desafio será realizado em duas DISTÂNCIAS diferentes, de 14km e 21km.
4 - O Desafio terá a DURAÇÃO máxima de 3h00min (três horas).
Capítulo II – PARTICIPANTES
5 - Em conformidade com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade
MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem desde desafio de rua é de 18 (dezoito)
anos, com as seguintes restrições.
6 - Para se inscrever e participar do 5° Desafio Rota dos Ventos, o atleta deve considerar
somente a distância do percurso que ele mesmo irá percorrer durante o desafio.
Capítulo III – PERCURSO
7 - O percurso do desafio é em TERRENO predominante de asfalto, com 11 (onze) subidas ao
longo do percurso.
Capítulo IV – CATEGORIAS
8 - O 5° Desafio Rota dos Ventos é composto pelas seguintes categorias: - Categorias
Masculino/Feminino SERÃO PREMIADOS SOMENTE OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS. Categorias Masculino/Feminino dividido por idades conforme faixas etárias abaixo: - 18 até os
29 anos - 30 até os 39 anos - 40 até os 49 anos - Acima 50 anos
Capítulo V – PREMIAÇÃO
9 - Os atletas inscritos que completarem o percurso após a largada receberão MEDALHA de
participação.
10 - A entrega de medalhas e troféus será realizada logo após o final da prova, por cerca de
8h(oito horas).
11 - Receberão TROFÉUS os 03(três) primeiros colocados nos 14 km das categorias (Masculino
e Feminino), e os 03(três) primeiros colocados dos 21 km das categorias (Masculino e
Feminino), sendo que não participarão da classificação nas faixas etárias os atletas que ficarem
entre os 3 primeiros na classificação geral.

Obs: A premiação de medalhas e troféus será realizada no dia do desafio logo após a apuração,
salvo problemas na geração dos relatórios e resultados em averiguação. Nestes casos, será
informado um novo local e dia para entrega da premiação, que serão anunciados ao final da
realização do desafio, vale ressaltar que não será oferecido premiação em dinheiro.
Capítulo VI – INSCRIÇÃO
12 - As inscrições do 5° Desafio Rota dos Ventos serão divididas por lotes e custarão os
seguintes valores:
R$ 40,00 - kit básico (Chip + Numero Peito + Hidratação + Medalha + Lanche + seguro)
R$ 55,00 - kit completo (Camisa + Chip + Numero Peito + Hidratação + Medalha + Lanche +
brindes + seguro)
13 - A Organização poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, prorrogar prazos ou
aumentar o número de inscrições em função de necessidades e disponibilidades técnicas ou
estruturais;
14 - O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese;
15 - NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
16 - A inscrição e pessoal e intrasferível.
17 - Maiores de 60(sessenta) anos terão desconto de 50% na inscrição de acordo com o
estatuto do idoso.
18 - Os pagamentos das inscrições serão realizadas através do site:
http://www.cronoteam.com.br poderá ser realizado através de cartão de crédito ou boleto.
Presencialmente nas lojas power top, rua na Cônego João Paulo, 1151, Centro, Aracati-Ce.
Maiores informações através do e-mail: equipeboracorreraracati@hotmail.com, tel: (88)
99713-3149/ 99744-0742/ 98122-3143
19 - Não haverá devolução do valor da inscrição caso o atleta desista da prova.
20 - As inscrições serão limitadas ao número máximo de 300 (trezentos) ATLETAS. Podendo ser
encerradas caso seja atingido o número máximo de participantes.
Capítulo VII - ENTREGA DE KITS
21 - Os Kits serão entregues, entre os dias 08 e 09 de dezembro de 2017, no horário de 07h00
às 17h00 na sexta feira e de 07h00 às 12h00 no sábado, na loja POWER TOP SUPLEMENTOS,
localizada na rua Cônego João Paulo n° 1151, Aracati-CE, para a retirada do Kit, os
participantes inscritos terão que apresentar comprovante de inscrição e documento de
identificação.
22 - Ao receber o kit o responsável deverá verificar seus dados e o número de peito. Não serão
aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

Capítulo VIII - DA CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE”
23 - Para a classificação na competição, um sistema automático de cronometragem através de
um chip Identificador que o corredor terá que levar durante toda a competição, do jeito que
lhe será indicado.
24 - O tempo de todos os atletas que participarem da prova será cronometrado pela empresa
Cronoteam Cronometragem esportiva e informado posteriormente, desde que o atleta tenha
observado às normas previstas neste regulamento.
25 - O atleta fica ciente que deverá conferir no site www.cronoteam.com.br os horários e os
locais para realizar a retirada do chip de cronometragem, juntamente com o kit atleta;
26 - O atleta que não retirar o seu chip na data e horários estipulados fica ciente que renuncia
ao direito de ter cronometrado seu tempo;
27 - O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta quando se observar
por algum fiscal à falta do uso do chip;
28 - O chip deverá ser afixado no calçado do atleta, conforme segue suas instruções no próprio
chip e sua utilização é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de
sua não utilização;
29 - A utilização inadequada do chip pelo atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando
a Comissão Organizadora, Cronoteam Cronometragem esportiva na divulgação dos resultados.
30 - Todos atletas receberão um envelope lacrado contendo suas informações na etiqueta, um
chip descartável, um número de peito e um saquinho com 4 alfinetes;
•. Não esqueça seu chip.
•. Não o troque com outro corredor.
•. Não o coloque num lugar diferente do indicado pela organização.
•. Devolva-o quando a competição tiver acabado.
SUGESTOES GERAIS Ao receber o envelope com o chip, verifique que o número coincida com o
número de corredor designado nas listas. CADA CORREDOR QUE
CRUZAR A CHEGADA SEM SEU CHIP NÃO SERÁ REGISTRADO NOS RESULTADOS FINAIS. ESTA
CLÁUSULA E INAPELÁVEL.
Capítulo IX- SEGURO
31 - Os corredores estão segurados com uma apólice de acidentes pessoais cujas condições
particulares contem:
Cobertura: Morte Acidental e Invalidez

32 - Âmbito da cobertura: Somente durante a participação do evento, não cobre o risco de
itinerário. Qualquer gasto superior ao mencionado e por conta do participante.
Capítulo X - INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA
33 - Os numeradores de peito de cronometragem serão fornecidos aos participantes, são
pessoais e intransferíveis e a sua guarda, manutenção e manuseio, até a data do evento, são
de única responsabilidade do inscrito, sendo assim, não poderão ser trocadas, emprestadas,
ou realizada qualquer outra forma de permuta com outro participante ou não da prova, em
qualquer hipótese. A utilização inadequada deste item, mesmo que em caráter de negligência,
inocência ou ignorância, acarretará na desclassificação dos envolvidos.
34 - As idades mínimas para participação nesta prova serão de 18 anos.
35 - A LARGADA do desafio acontecerá na Praça do Barão e a chegada na Viçosa no município
de Fortim os 14 km, a chegada dos 21 km será na praia do Canto da Barra também no
município de Fortim.
36 - Recomenda-se o atleta inscrito na categoria 21k, levar seu sistema de hidratação
(mochilas ou garrafas) devido ao forte calor da região. O atleta que for flagrado sem o sistema
de hidratação no percurso, poderá ser advertido, mas não desclassificado.

37 - A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais da
Comissão Organizadora do Evento, para a orientação e fiscalização dos participantes.
38 - Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores,
apoiadores, e empresas participantes, de nenhum valor correspondente a danos a
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual
for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos materiais e pessoais que,
por ventura, os participantes venham a sofrer durante a realização da prova, bem como a
restituição da inscrição.
39 - Recomenda-se rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico para
todos os participantes, bem como a orientação de um profissional especializado em educação
física.
40 - É proibido desviar-se do percurso original do trajeto, não sendo permitido qualquer meio
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem sobre os demais participantes.
41 - Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem usando o numerador de
peito juntamente com a camiseta do evento, ou outra camiseta adequada para tal prática de
corrida de rua.
42 - O participante que transgredir o presente regulamento, todo ou em parte, será
desclassificado.
43 - A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos participantes inscritos na prova, a

terceiros ou a outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade dos
mesmos.
44 - Qualquer questionamento sobre o resultado final da competição deverá ser realizado, por
escrito, até 30 minutos após a divulgação.
45 - Ao participar deste evento, o (a) inscrito (a) assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do Desafio, participando por livre e espontânea
vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e da necessidade de consultar um médico
antes da realização da prova para avaliar suas reais condições de saúde, assumindo suas
despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
46 - Ao participar deste evento, cada participante outorga a permissão em caráter irrevogável
à organização e seus cessionários, todos os direitos de utilização de sua imagem, voz e
semelhança, inclusive direito de arena, para finalidades legítimas, e em conexão com qualquer
meio de comunicação, assim como, autoriza o possível envio de mensagens informativas via:
e-mails, cartas, torpedos SMS, e por outros meios, para seus telefones e endereços
cadastrados, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, declinando de qualquer
compensação financeira relativa do evento, sendo conhecedor de seu formato e execução.
47 - O (a) inscrito (a) entende que todo o material e equipamentos necessários para sua
participação neste evento, são de sua inteira responsabilidade, tanto em obtê-los, como por
sua guarda e zelo.
48 - O (a) inscrito (a) assume o compromisso de não portar e utilizar dentro das áreas
autorizadas à sua circulação e participação, nenhum material político, promocional ou
publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais participante e público
presentes, sem autorização por escrito da organização, assim como também, não portar
material perigoso ou objeto que ponha em risco a segurança do evento e/ou das pessoas e
estruturas.
49 - Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
50 - A retirada do KIT por terceiro só poderá ser efetivada mediante a apresentação do
protocolo de inscrição, devidamente preenchido e assinado, anexando uma cópia de um
documento com foto do inscrito.
51- Será disponibilizado um ônibus para fazer o transporte dos atletas entre Fortim e Aracati,
deixando todos no local da largada da prova, sem nenhum custo adicional para os atletas, isso
acontecerá após o término de toda a cerimônia de entrega de premiações.
52- Haverá hidratação para todos os atletas inscritos durante todo o percurso e após a prova.
52 - As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora
através do e-mail: equipeboracorreraracati@hotmail.com

A comissão organizadora.

