3ª CORRIDA DE AVENTURA WESTFÁLIA 2019

REGULAMENTO
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1. OBJETIVO
A 3ª Corrida de Aventura Westfália Aventura é uma competição de Trail Run composta
de Atividades Físicas de corrida/caminhada em estradas, trilhas e arroio. Este evento é
uma promoção da Prefeitura Municipal de Westfália-RS e Sesc Farroupilha.
2. PARTICIPANTES
2.1 PARTICIPANTES
Os competidores devem ter idade igual ou superior a 16 anos completos até a data da
realização do evento para a categoria Aventura (6,5 km). Os menores de 16 anos só
poderão se inscrever na categoria Lazer (3,5km). Todos os menores de idade deverão
apresentar a autorização dos pais ou responsável devidamente assinada.
Estar em plena condição física e mental, sendo sua participação de livre e espontânea
vontade, isentando dessa forma de qualquer responsabilidade os realizadores e
organizadores por quaisquer danos físicos ou morais que venham a sofrer antes,
durante ou após o desenvolvimento das atividades do prova.
Só poderão participar da prova os atletas devidamente inscritos, comprovados na
reunião técnica do evento, seja qual for a modalidade de atividade física de aventura na
natureza envolvida.
2.2 MODALIDADES
Trail Run masculino e feminino: destinada a atletas na modalidade de corrida/
caminhada.A participação dos atletas somente será confirmada pela Organização após
o recebimento da Inscrição.
3. INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser realizadas através do site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas
ou na Prefeitura Municipal de Westfália - Secretaria de Esportes com limite de 200
atletas.
3.2 VALORES DA INSCRIÇÃO:
Não haverá cobrança de inscrição.
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3.3 PRAZO
O prazo limite para efetuar a inscrição do atleta no site será ás 18h do dia 22 de Abril ou
até uma hora antes do início no local do evento (condicionado ao limite de vagas).
4. DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES
4.1 DIREITOS
Receber, ler, solicitar esclarecimentos, respeitar e zelar pelo cumprimento das regras do
Regulamento da 3ª Corrida de Aventura Westfália.
Exigir responsabilidade ambiental, social e cultural para com toda a comunidade local e
com todos os participantes, organização, imprensa e demais integrantes do evento em
questão.
4.2 DEVERES
Preencher a ficha de Inscrição com informações corretas e verdadeiras.
Preencher o termo de responsabilidade e uso de imagem.
Estar cada participante devidamente inscrito ciente e de acordo com todas as
disposições do Regulamento da 3ª Corrida de Aventura Westfália, assim como àquelas
não contempladas nestes documentos, mas comunicadas verbalmente ou notificadas
pela organização, e assumir todas as responsabilidades oriundas na sua participação no
evento.
Respeitar e conservar os ambientes compartilhados no desenvolvimento das atividades
ao ar livre, visando usufruí-los de maneira sustentável e buscando minimizar ao máximo
todo e qualquer impacto socioambiental gerado antes, durante e depois do
desenvolvimento das atividades.
Ser responsável pelas suas condições físicas e mentais, cabendo-lhe discernir e decidir
pela sua segurança, integridade da saúde física e mental, ou de um companheiro em
situações de risco, que no decorrer das atividades possam perceber o esgotamento e o
cansaço físico e mental além do limite natural dos participantes. Devendo avaliar
continuamente se convém continuar o percurso. Estar ciente do risco envolvido e
assumir as consequências de acidentes que eventualmente possam ocorrer durante a
prática de atividades físicas de aventura na natureza, além de estar ciente, ainda, de
que em muitos locais onde possa vir a requisitar socorro seja impossível às equipes de
resgate chegar em um curto período de tempo.

3

5. DIREITOS E DEVERES DA ORGANIZAÇÃO
5.1 DOS DIREITOS
A Organização da 3ª Corrida de Aventura Westfália se reserva no direito de impedir a
participação de qualquer participante antes ou durante o decorrer das atividades, caso
procedam-se comportamentos e/ou situações contrárias às normas deste regulamento,
podendo a organização desclassificar quaisquer competidores sem direito a recurso sob
quaisquer circunstâncias.
É norma incontestável o respeito às pessoas, ao patrimônio natural e urbano e será
excluído, sem contestação, qualquer participante e sua equipe que infringirem essa
norma.
A organização se reserva no direito de cancelar a atividade da 3ª Corrida de Aventura
Westfália por qualquer motivo que seja pertinente à garantia e a integridade física das
pessoas, dos ambientes naturais e/ou urbanos, podendo ou não transferir o mesmo
(sem ônus aos organizadores) para uma data a ser definida pela organização.
5.2 DOS DEVERES
A organização geral da prova, a organização no terreno, a instalação de meios de
segurança, a divulgação em mídia e os primeiros socorros no local.
Fazer cumprir as disposições deste evento 3ª Corrida de Aventura Westfália e justificar
as alterações quando necessárias.
6. ATIVIDADES
No decorrer do percurso da 3ª Corrida de Aventura Westfália, os atletas praticarão
atividades Físicas na Natureza. As atividades têm por objetivo ser um método de
deslocamento para que os atletas possam percorrer, cruzar, subir ou descer um
percurso pré-estabelecido pela organização no menor tempo possível.
As modalidades têm como força motriz de deslocamento a capacidade natural física e
mental inerente ao ser humano.
7. EQUIPAMENTOS
Trajes e calçados adequados ao terreno (trilhas, arroio e montanhas);
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7.1 EQUIPAMENTOS PROIBIDOS:
Armas;
Qualquer equipamento de propulsão que não seja o corpo humano;
Qualquer meio ou instrumento para transporte não pertinente à modalidade em curso e
não autorizado pela Comissão Organizadora;
7.2 CONDIÇÕES GERAIS
A Organização e os realizadores da 3ª Corrida de Aventura Westfália se eximem de
quaisquer responsabilidades pelos acidentes que possam ocorrer aos participantes e
fiscais.
8. PERCURSO DA PROVA
Os percursos de todas as modalidades serão sinalizados e demarcados para que todos
consigam se orientar e seguir a prova tranquilamente. Durante a prova haverão pontos
de hidratação para os atletas.
8.1 O TRAJETO
O trajeto a ser percorrido será divulgado a cada competidor no dia da prova, para evitar
o favorecimento de qualquer participante. O trajeto será composto de estradas de terra,
trilhas conforme a modalidade do atleta.
8.1.1 DURAÇÃO DO PERCURSO
O tempo de duração é estimado entre 45min à 3h, com base na variável das diferenças
de preparo físico e técnico entre os participantes.
8.1.2 DISTÂNCIA
O percurso para a Categoria Lazer será de 3,5 km;
O percurso para a Categoria Aventura será entre 6,5 km;
PC (Postos de Controle) – Cada PC terá um fiscal de prova para registrar a passagem
do atleta no ponto, bem como registrar qualquer irregularidade que venha a ser
constatada.
9. CATEGORIAS
9.1 CATEGORIA LAZER – Masculina e Feminina (maiores de 16 anos)
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9.2 CATEGORIA AVENTURA – Masculina e Feminina (maiores de 16 anos)
Atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova se acompanhados ou
autorizados pelos seus responsáveis, devidamente identificados.
10. CLASSIFICAÇÃO
Será considerado vencedor a (o) participante que cruzar a linha de chegada em menor
tempo após completar todo o percurso da prova e sem penalizações registradas nos
PCs e demais normas do regulamento.
A classificação/premiação dos atletas será feita por categorias, seguindo a ordem de
chegada das mesmas que completarem todo o percurso da prova sem penalizações
registradas nos PCs e demais normas do regulamento.
11. PREMIAÇÃO
A premiação para as categorias masculina e feminina, tanto na modalidade Lazer quanto
Aventura, será a seguinte:
a) 1º Lugar: Troféu
b) 2º Lugar: Troféu
c) 3º Lugar: Troféu
Todos os atletas devidamente inscritos que cruzarem a linha de chegada receberão
medalha de participação.
12. PROTESTOS
Em caso de protesto, o mesmo deverá ser feito por escrito em folha ofício, destinada à
organização, no prazo máximo de 30 minutos após a chegada do participante.
Os protestos permitem que sejam impostas às punições. Caso seja procedente, poderá
ser feita aos seguintes membros da Comissão Organizadora da prova:
d) Carlos Alberto Fritsch – Sesc;
e) Lucas Schwarz – SMEC/Westfália.
Todos os protestos serão julgados pela Comissão.
Casos que necessitem decisões imediatas poderão ser resolvidos por apenas um
membro da organização, mas podem ser modificados posteriormente pela Comissão.
6

13. ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
Os participantes da 3ª Corrida de Aventura Westfália declaram-se inscritos por livre e
espontânea vontade. A organização responsabiliza-se apenas por danos causados em
virtude de negligência, imperícia e imprudência advindas da organização do evento, nos
termos do código civil e código de defesa do consumidor vigente. Todos os participantes
declaram-se cientes e de acordo com as cláusulas deste regulamento, e concedem suas
imagens para uso da organização.
Parágrafo Único - Casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão
Organizadora da 3ª Corrida de Aventura Westfália.

7

