A CORRIDA E BIKE VIRTUAL todos pelo Dú será uma prova de pedestrianismo e de
ciclismo com caráter participativo aberta e organizada pelos Amigos de Corrida, empresa Esporte na Veia
de Avaré em parceria com o atleta Eduardo Sarutaiá regida pelo presente regulamento abaixo:

CAPITULO l
DA CONSTITUIÇÃO
Art.1º. A Prova é uma competição em forma de participação de pedestrianismo e ciclismo VIRTUAL
(INDIVIDUAL) onde o atleta inscrito deverá somar quantos quilômetros (KM) ele correu e ou pedalou entre
os dias 1/2/3 e 04/10 (outubro) de 2020.

Parágrafo único: Idade mínima de participação da Corrida: 16(dezesseis) anos.

CAPITULO ll
DA INSCRIÇÃO
ART. 2º. Para a inscrição da Corrida e Ciclismo “Todos pelo Du” será cobrado o importe de R$ 25,00
(Vinte e cinco reais) mais a taxa do site no valor de R$ 3,50 totalizando o valor de R$ 28,50; no qual o atleta
inscrito terá o direito de 01 troféu de participação.

IMPORTANTE: NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS E GERAL, POIS O EVENTO TEM
CARÁTER SOCIAL PARA COLABORAR COM O ATLETA EDUARDO DE SARUTAIA ONDE O MESMO
PASSOU POR UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA NO OLHO GASTANDO APROXIMADAMENTE R$
20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

TODO O LUCRO DESSE EVENTO SERÁ DOADO TOTALMENTE AO ATLETA EDUARDO.

ART. 3º. Os atletas da prova deverão inscrever–se somente através do site: www.runnerbrasil.com.br.
§1º Atletas menores de 18 anos são obrigados a enviar a autorização de participação para o email
esporteclayton@gmail.com para sua devida participação.
§2º A empresa organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, elevar
ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio.

CAPITULO lll
DAS REGRAS DAS DATAS DE ENVIO DOS RESULTADOS
ART.4º A CORRIDA e BIKE Virtual todos pelo Du virtual tem como objetivo apoiar o atleta Eduardo de
Sarutaia onde passou por uma cirurgia de urgência no olho.

ART.5º A corrida e Ciclismo Virtual todos pelo Du possui as seguintes regras:
I.

O cumprimento da prova será realizado de forma individual, sendo que o atleta deverá enviar a
quantidade de KM percorridos entre os dias (1,2,3 e 4/10) no dia 04 de outubro até as 18:00 horas.

II.

Os resultados deverão OBRIGATORIAMENTE SER ENVIADOS NO PRAZO
MENCIONADO para um dos fones oficiais da prova:(14) 99775-8582 / (14) 99631-3866,

III.

O envio de resultado após o horário e prazo estipulado no inciso I será desconsiderado.

SUPRA

IV.

Os atletas deverão enviar apenas a SOMA TOTAL DE KM PERCORRIDOS NOS 3 DIAS.

V.

Não haverá limite mínimo e nem máximo de KM percorridos.

CAPITULO lV
DAS PREMIAÇÕES
ART. 6º Todos os atletas inscritos receberão um TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO, não haverá premiação
geral e nem categoria por se tratar de um evento participativo e social.
IMPORTANTE: OS TROFÉUS SERÃO ENTREGUES APENAS NA CIDADE DE AVARÉ, NÃO SERÃO
POSTADOS PELA ORGANIZAÇÃO.
ART. 7º Não haverá premiação em dinheiro para nenhuma modalidade.
ART. 8ª A entrega do troféu aos participantes será do dia 05/10/2020 até no dia 11/10/2020 na empresa
FLORA MEL no endereço Rua Bahia, 1135 Centro Avaré.

CAPITULO V
DO CONTROLE DA PROVA E RESULTADO DA CORRIDA
ART.9º A apuração (somatória de todos atletas participantes) da prova será informada através da somatória
dos resultados enviados pelos atletas nos termos anteriormente estabelecidos.

CAPITULO VI
DAENTREGA DO TROFÉU
ART.10. A entrega do Troféu de participação será do dia 05/10/2020 até no dia 11/10/2020 na empresa
FLORA MEL no endereço Rua Bahia, 1135 Centro Avaré.
§1º O atleta deverá levar o comprovante de pagamento da inscrição (boleto quitado) para efetuar a retirada
do troféu, sendo permitida a retirada por terceiro desde este apresente o comprovante de pagamento da
inscrição.
§2º O Troféu não retirado permanecerão disponíveis na sede da empresa Flora Mel até o dia 17/10/2020,
devendo a retirada ser previamente agendada pelo (14) 3732-4922, em virtude da restrição de atendimento
ao público.

§3º No ato da retirada dos kits e troféus será obrigatório o uso de máscaras.

CAPITULO VIII
DAS NORMAS GERAIS
ART.11 Ao participar da prova, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o presente Regulamento, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do seu
perfeito estado de saúde, eximindo assim, quaisquer responsabilidades da comissão organizadora e
patrocinadores.
ART. 12. Na ficha de inscrição, o atleta deverá preencher o nome completo, sexo, data de nascimento,
número do RG, endereço com CEP e cidade, telefone e email.
ART. 13 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral cedem todos os
direitos de utilização de imagem/som à organização da Corrida e Bike todos pelo DU, bem como aos
patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem
acarretar nenhum ônus aos organizadores.
ART. 14. 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, podendo ainda, a
seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou
parcialmente.

ART. 15. No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse
regulamento.
ART. 16.

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova.

Esporte na Veia de Avaré, Amigos de Corrida - Comissão Organizadora da Corrida e Ciclismo Virtaul todos
pelo Du.
CNPJ: 30.116.707/0001-29
Telefones para informações:
Vanessa (14) 981132559
Gato (14) 99774-7575
Cláudio Gussom (14) 99603-5989
Meirélio (Baianinho)- Telefone: (14) 3733-6194
Clayton Macario – Telefone: (14) 99631-3866

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE M ENOR

Eu,_________________________________________________________,(nacionalidade)__________
______________,(estado
civil)
________________,residente
na
_______________________________________________________________________,
cidade
de___________________, CEP_________, CPF n.º_______________________ e RG
n.º________________________ declaro ter lido e entendido o Regulamento da Corrida e Ciclismo
Virtual todos pelo Du Edição 2020 e, desta forma, autorizo o menor de idade, sob minha
responsabilidade a se inscrever e participar da competição.
Para tanto, declaro que o menor; ____________________________________________
 Participa deste evento por livre e espontânea vontade, estando ciente da existência de riscos de
acidentes durante a atividade e que assumo por livre e espontânea vontade estes riscos e suas
consequências, isentando de quaisquer responsabilidades legais os organizadores, patrocinadores,
proprietários das áreas e demais envolvidos na realização do evento.
 Goza de boa saúde, estando em boa forma física e apropriadamente treinado para esta prova.
 Tem conhecimento técnico necessário para desempenhar esta atividade esportiva, sendo o mesmo
de minha responsabilidade.
 Estar ciente dos termos de responsabilidade, acatando todas as decisões do Organizador.
 Declaro, por fim, que autorizo a utilização de todo e qualquer meio fotográfico, audiovisual ou
qualquer outra forma de gravação contendo imagens da participação, de meu filho (a) neste evento
para finalidades legítimas relacionadas ao esporte.
Avaré,_______ de ____________________ de 20____
_______________________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal
Obs.1: Junto a esse documento apresentar cópia simples do documento de identificação
(RG, carteira de motorista) do responsável e do menor (RG ou certidão de nascimento) que
irá competir.

