REGULAMENTO CORRIDA ROCK'N’ RUN 6K

1 – A largada da prova CORRIDA ROCK N’ RUN 6K será dada às 9h00 da manhã do dia 08 de
novembro de 2015, domingo, com qualquer condição climática, na Rua Paschoal Marmo, 908 –
Jd. Esteves – Limeira/SP (Maverick Thematic Music Bar).
a) O Restaurante estará aberto para o café da manhã a partir das 7h30 do dia 08/11.
Todos os inscritos na prova deverão estar vestidos com a camiseta oficial do evento e número
de peito para acesso as áreas internas do restaurante.

2 – A CORRIDA ROCK N’ RUN 6K será disputado na modalidade individual nas categorias 16 a
39 anos masculina e feminina e mais que 40 anos masculina e feminina.
a) A classificação será dada, portanto, individualmente.

3 – A prova terá a duração máxima de noventa minutos. O atleta que não estiver dentro do
tempo projetado será convidado a se retirar da prova.

4 – Para efeito de premiação, serão destinadas medalhas a todos os atletas inscritos que
completarem a prova e troféus aos 5 primeiros a cruzarem a linha de chegada de cada
categoria, totalizando 20 finalistas.

5 – As inscrições são limitadas a 850 (oitocentos e cinquenta) atletas, devendo ser feitas no
site da corrida www.corridarocknrun.com.br ou presencialmente para grupos de corrida na
Moving, localizada na Rua Lázaro da Costa Tank, 148 - Centro - Limeira, SP ou através do
telefone (19) 3704 2999, em horário comercial. O valor será de R$99,00 (noventa e nove reais)
no 1º lote, e R$ 105,00 (cento e cinco reais no 2º lote). Após a venda do 1º e 2º lote, poderá
ser aberto um 3º lote sem aviso prévio (vendas extras). Pessoas com mais de 60 anos pagam o
valor de R$ 70,00 (setenta reais) na inscrição.
As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite
de atletas seja alcançado.
a) O preenchimento incorreto ou parcial da ficha de inscrição acarretará a invalidação
do resultado da prova, portanto preencha a ficha completamente.
b) O número do atleta é pessoal e intransferível. O atleta receberá seu número de
peito no ato da retirada do kit.

6 – O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova, ou não
possa participar dela, por qualquer motivo.

7 – A entrega dos kits do atleta será feita na Moving no dia 06 de novembro, sexta-feira das
08h às 20h e 07 de novembro, sábado, das 09h às 13h. No dia da corrida (08/11) os kits
poderão ser retirados até às 08h. O kit poderá ser retirado por qualquer pessoa que
apresentar o protocolo de inscrição e o respectivo recibo de pagamento. Os quais ficarão
retidos:
a) O participante que não retirar o seu kit na data e no horário acima estipulado ficará
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit.
b) O kit de corrida é composto por bolsa, toalha personalizada e materiais de
divulgação, número de identificação do atleta, camiseta em tecido de alta performance (em
tamanho disponível por ordem de retirada, sem garantia de disponibilidade do tamanho, com
isso, garantimos a grade somente no 1º dia de entrega de kits). O Kit poderá ser alterado sem
aviso prévio.
c) O chip de cronometragem será descartável, e retirado junto ao KIT.

8 – Os atletas deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de antecedência,
quando serão dadas as instruções finais.

9 – O atleta deverá observar o trajeto da prova, e não terá nenhum tipo de auxílio para
alcançar vantagem.

10 – É obrigatório o uso da camiseta oficial do evento e do número de peito. Qualquer
alteração do número implicará a desclassificação do atleta.

11 – A entrada nas dependências do Maverick Thematic Music Bar para o café da manhã, será
permitida apenas com o uso da camiseta oficial do evento.

12 – Haverá serviço de assistência médica na largada/chegada, para qualquer tipo de
emergência envolvendo os inscritos na prova.
a) A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para
orientação dos participantes.

13 – Serão colocados à disposição dos participantes sanitários e guarda volumes apenas na
região da largada/chegada da prova.
14 – A idade mínima para o atleta participar da prova é de 16 anos, completos até o dia da
inscrição.

15 – O participante autoriza, graciosamente, a utilização dos seus dados cadastrais e de sua
imagem, por meio de foto ou vídeo, pela CORRIDA ROCK N’ RUN e por seus organizadores, 3
Moving Corpos Inteligentes, Maverick Thematic Music Bar e Scuderia, em suas ações de
marketing e divulgação de outros eventos.

16 – Os patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova não se
responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os atletas
venham a sofrer durante a participação na CORRIDA ROCK N’ RUN 6K.

17 – O participante declara gozar de plena saúde e integridade física e mental para participar
da prova, responsabilizando-se por ocasionais danos à sua saúde.

18 – O participante declara que tem inequívoco conhecimento de que todos os materiais e
equipamentos necessários para o seu desempenho são de própria responsabilidade.

19 – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora
de forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões.

20 – A corrida acontecerá com qualquer tempo, podendo ser cancelada caso condições de
catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores.

21 – O participante declara estar ciente dos termos do regulamento, acatando todas as
decisões dos Organizadores.

22 – Mais informações: http://www.corridarocknrun.com.br

