REGULMAMENTO
O 2º Desafio Rústico de Brotas será realizado e organizado pelo INSTITUTO BRANCA ESPORTES
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização ou
ainda por motivos legais ou motivo de força maior.
O 2º Desafio Rústico é uma corrida pedestre onde poderão participar atletas de ambos os sexos,
profissionais, amadores e iniciantes na modalidade regularmente inscritos. Uma prova com total liberdade
de ritmo.
A idade mínima para a participação na prova é de 18 anos.
Para idosos acima de 60 anos 50% desconto na inscrição.
Para todos os atletas que concluírem o percurso serão entregue medalhas.
A prova será em terra batida, asfalto, saibro, grama e cascalhos em meio a natureza com paisagens
exuberantes.
O evento será realizado com chuva ou com sol, só podendo ser cancelado em caso de condições de
catástrofe que coloquem em risco a integridade física dos atletas e participantes.
A marcação do percurso será identificada por fitas e placas do evento que estarão em sequência indicando
o caminho, caso não encontre a marcação em até 3,5km, retorne ao ponto da última marcação encontrada
para assim percorrer o caminho correto.
INSCRIÇÃO
A inscrição da prova será feita apenas online através site: www.desafiorustico.com.br
Todas as informações do evento estarão no site.
NO DIA DA PROVA NÃO SERÁ FEITA INSCRIÇÃO.
Os ATLETAS podem participar do EVENTO inscrevendo-se em apenas 1 (uma) CATEGORIA,
5km, 13km e 30km
Valor da inscrição para todas as distancias será no de 190,00 que será pago através do PagSeguro dentro
das condições estabelecidas pela Operadora.
DATA E LOCAL
Será realizada no dia 28 de abril de 2019 (DOMINGO) na cidade de Brotas/SP
DISTÃNCIAS
5Km
13km
30km

LARGADA e CHEGADA
A Largada será realizada no Recanto das Cachoeiras as 7hs para todas as distâncias.
Endereço: Estrada do Patrimônio, s/n, Brotas
- A Chegada dos 5m e 30km será no Recanto das Cachoeiras.
- A Chegada dos 13km será no Ecoparque Cassorova, para esses atletas será disponibilizado um transporte
ate o Recanto das Cachoeiras (local de largada)
TEMPO LIMITE DE PROVA
A prova tem inicio as 7 hs e termino as 16hs para todas as distâncias.
Não há limite de corte durante a prova.
Tempo total de prova: 9 horas
KIT
No kit o atleta receberá 1 (um) número de peito, 1 (uma) camiseta alusiva ao evento, 1 (um) CHIP, 1 (um)
copo sanfonado, 1(uma) sacola ecologica, 1 (um) boné.
Para cada distância será entregue uma cor de camiseta.
5 km – camiseta branca
13 km–camiseta azul
30 km – camiseta amarela
Na retirada do CHIP, o responsável deverá conferir o número de peito.
NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta.
É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer dano a este implicará na desclassificação
do ATLETA.
ENTREGA DE KIT
Dia 27/04/2019 (SABADO)
Local: Loja Nautti– Av. Mario Pinotti 342- Centro - Brotas
Horário: 15hs às 20hs
No dia da Largada
Dia 28/04/2019 (DOMINGO)
Horário: 6h as 6:30h
Local: Recanto das Cachoeiras
Estrada do Patrimônio, s/n, Brotas
NO DIA DA PROVA NÃO SERÁ FEITA INSCRIÇÃO.
Para a retirada do kit será obrigatório apresentação de um documento (foto) comprovante de pagamento
e Termos de Responsabilidade disponível em nosso site.
Para retirada de terceiros um documento por escrito (autorização) assinado comprovante de pagamento e
um documento com foto do atleta.
É obrigatória a apresentação do Termo de Responsabilidade disponível em nosso site.
O atleta será responsável pelo CHIP após a retirada do mesmo, sendo que o armazenamento e o
transporte do CHIP serão por sua conta.

Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada e verificação do CHIP. Toda e qualquer
alteração ocorrerá somente depois de uma carta de próprio punho informando o motivo reclamação ou
alteração.
POSTO DE HIRATAÇÃO
Para todas as distâncias, a prova disponibilizará postos de hidratação, conforme abaixo,
Hidratação: postos de reabastecimento de água no circuito e na chegada.
Atenção: POR QUESTÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NÃO HAVERÁ COPOS PLÁSTICOS NEM
GARRAFINHAS DESCARTÁVEIS NOS POSTOS DE ABASTECIMENTO, DEVENDO CADA ATLETA PORTAR SEU
PRÓPRIO RECIPIENTE (SQUEEZE, COPO, GARRAFINHA, ETC).
É OBRIGATÓRIO O USO DE MOCHILA DE HIDRATAÇÃO OU CINTO DE HIDRATAÇÃO, por se tratar de um
percurso rustico.
PREMIAÇÃO
Serão declarados vencedores da prova, os cinco (5) primeiros atletas da Categoria Geral e os três (3)
primeiros atletas das categorias por idade, conforme abaixo:
Geral: 1º ao 5º lugar (masculino e feminino)
Categoria: 18 anos aos 29 anos – 1º ao 3º lugar (masculino e feminino)
Categoria: 30 anos aos 39 anos – 1º ao 3º lugar (masculino e feminino)
Categoria: 40 anos aos 49 anos – 1º ao 3º lugar (masculino e feminino)
Categoria: 50 anos aos 59 anos – 1º ao 3º lugar (masculino e feminino)
Categoria: 60+ anos – 1º ao 3º lugar (masculino e feminino)
REGRAS GERAIS DO EVENTO
Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e
acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes,
durante e depois do EVENTO.
Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito
de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão
ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em
qualquer tempo.
Haverá atendimento emergencial aos ATLETAS. A continuidade do atendimento médico propriamente dito,
tanto de emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o
ATLETA venha a ter durante ou após a prova.
O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento
médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
A segurança do EVENTO receberá apoio dos Órgãos competentes e haverá monitores para a orientação
dos ATLETAS.
Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários na LARGADA e CHEGADA.

Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos
ATLETAS no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou
prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO.
Todos os ATLETAS deverão apresentar TERMO DE RESPONSABILIDADE que deverá ser apresentado na
retirada do Kit. (disponível em nosso site)
A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO sejam ao patrimônio
público, a terceiros ou outros ATLETAS, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por escrito, à
ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do resultado no site do EVENTO.
A ORGANIZAÇÃO terá um prazo de 72 horas para responder.
Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por
omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a
ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste
EVENTO.
Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar (impresso, quando for o
caso, ou eletronicamente) à ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO.
O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau
de dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período
e condições climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer responsabilidade a
ORGANIZAÇÃO, PATROCINADORES E REALIZADORES, em seu nome e de seus sucessores.
Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de
transferência desta inscrição para outro ATLETA ou reembolso da inscrição.
Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES,
PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu
nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou
qualquer outro tipo de correspondência.
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO, com fins técnicos
ou organizacionais, sem prévio aviso, incluindo a data e local do EVENTO.
Ao se inscrever neste EVENTO o participante concorda com essa cláusula, isentando a ORGANIZAÇÃO, seus
PARCEIROS, CONTRATANTES, FORNECEDORES E PATROCINADORES, de qualquer cobrança posterior a estas
alterações referente a qualquer despesa ou entendimento indenizatório que o participante entenda ter a
seu favor.
Não será permitido PACER, BICICLETA, CARRO ou qualquer outro meio de transporte para acompanhar o
atleta.

Somente a ORGANIZAÇÃO poderá circular no percurso durante PROVA/EVENTO através de (moto,
bicicleta, carro etc....)
Caso seja encontrado durante o percurso da PROVA/EVENTO algum meio de transporte que não seja da
ORGANIZAÇÃO, o mesmo será retirado do percurso e entregue no final da PROVA/EVENTO.
Se o atleta for pego, cortando caminho, utilizando transportes (bicicleta, carro, patins, skates, motos e
outros) será retirado da prova e desclassificado.
Não haverá reembolso de inscrição, por parte da ORGANIZAÇÃO, aos atletas que participarem ou não do
evento, por qualquer que seja o motivo.
A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem
prévio aviso.
AVISOS IMPORTANTES
*USO INDEVIDO DO NÚMERO DE PEITO E DO CHIP DESCARTÁVEL.
Os chips e números são pessoais e intransferíveis, e sua guarda, manutenção e manuseio de única
responsabilidade do inscrito, sendo assim, não poderão ser trocados, emprestados, ou qualquer outra
forma de cambio (incluindo também a possibilidade de participação com dois ou mais chips, pertencente a
outros participantes), com outro participante ou não da prova, em qualquer hipótese ou motivo que seja.
A utilização inadequada deles, mesmo que em caráter de negligência e inocência, acarretará a
desclassificação imediata dos envolvidos, com punição para o atleta, a equipe e os treinadores envolvidos.
* GUARDA-VOLUMES.
No local de largada haverá o guarda volumes.
Será entregue ao atleta um saco plástico transparente para ser utilizado como guarda-volumes.
Ao chegar à arena de largada, coloque seus pertences no saco e dirija-se a tenda de serviços, procurando a
tenda com a numeração correspondente a sua inscrição.
Na chegada retirar seus pertences tenda de guarda volumes, apresentar seu numero e retirar seus
pertences.
*– SERVIÇOS NA ARENA DE LARGADA.
Ao chegar à arena, procure utilizar logo os serviços de guarda-volumes e banheiros, evitando deixar para
os últimos minutos antecedentes a largada, momento este onde acontecem os maiores fluxos de
utilização. Os locais de largada são áreas públicas, portanto evite a utilização inadequada de seus espaços
devendo assim o atleta zelar pela limpeza e organização.
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