
REGULAMENTO DO PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A BOTA 2023 

R$5000,00 EM PREMIAÇÕES E VALENDO PONTO PARA O 

CAMPEONATO ESTADUAL FECIERJ 

 

1.0. DATA, LOCAL E PERCURSOS 

 

1.1. O Primeiro Desafio Socando a Bota 2023, terá dois percursos, Light de 30km 

(reduzido) e Pró de 65Km, que será realizado a partir das 08:00h do dia 09 de abril de 

2023.  

1.2. Neste evento os atletas, no momento da inscrição deverão escolher entre os 

percursos Light de 30km ou Pró de 65Km, dentro de suas respectivas categorias, 

conforme demostra a tabela no item 2.3. Os percursos são demarcados pela organização 

com fitas coloridas e/ou placas visíveis para que os participantes façam a quilometragem 

correta. 

1.3. Durante TODO o percurso, cada atleta deverá levar os seus equipamentos de 

segurança de ciclista. 

1.4. O percurso é longo, por isso a organização recomenda que todos levem água, 

comida, barras energéticas, comidas com sal, isotônicos e sanduíches. 

 

2.0 COMPETIDORES, CATEGORIAS, RANKING, SISTEMA de POUNTUAÇÃO DA FECIERJ e 

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO. 

2.1. Poderão participar do evento pessoas de ambos os sexos, regularmente inscritos 

conforme a regulamentação. 

2.2. A idade MÍNIMA para participação nos dois percursos é de 16 anos* (dezesseis) com 

autorização prévia escrita dos responsáveis entregues com antecipação aos responsáveis 

pelo evento e de 18 anos (dezoito) anos completos até a data do evento. No caso da falta 

de autorização prévia dos pais do atleta, este será impedido de participar.   

2.3. No ato da inscrição, o atleta deverá optar por uma das categorias para participar do 

Primeiro Desafio Socando a Bota. 



OBS: As Categorias Open e Estreante (não oficiais) não concorreão a premiações em 

dinheiro, somente ganharão troféis e medalhas dentro de suas classificações. 

(TABELA PARA CATEGORIAS OFICIAIS, SOMENTE PARA ATLETAS FEDERADOS) 

 

                                                 PERCURSO PRÓ MASCULINO 

Categorias Ranking Faixa etária 

               Elite  Fecierj + CBC 19 acima 

Junior Fecierj + CBC 17 a 18 

Sub 23  Fecierj + CBC 19 a 22 

Sub 30  Fecierj + CBC 23 a 29 

Master A1 Fecierj + CBC 30 a 34 

Master A2 Fecierj + CBC 35 a 39 

Master B1 Fecierj + CBC 40 a 44 

Master B2 Fecierj + CBC 45 a 49 

Master C1 Fecierj + CBC 50 a 54 

Master C2 Fecierj + CBC 55 a 59 

Open A Não oficial Até 35 

Open B Não oficial 36+ 

 

                                                   PERCURSO PRÓ FEMININO 

Elite  Fecierj + CBC 19 acima 

     Master A  Fecierj + CBC 30 a 39 

  Master B  Fecierj + CBC 40 a 49 

                Open Não oficial Sem limite 

 

                                                   PERCURSO LIGHT MASCULINO 

Juvenil Fecierj + CBC 15 a 16 

Master D1 Fecierj + CBC 60 a 64 

Master D2 Fecierj + CBC 65+ 



Estreante A Não oficial Até 29 

Estreante B Não oficial 30 a 39 

Estreante C Não oficial 40+ 

                                                PERCURSO LIGHT FEMININO 

Juvenil Fecierj + CBC 15 a 16 

Estreante A Não oficial Até 29 

Estreante B Não oficial 30 a 39 

Estreante C Não oficial 40+ 

Master C+ Fecierj + CBC 50 + 

Junior Fecierj + CBC 17 a 18 

 

2.4. - RANKING E SISTEMA DE PONTUAÇÃO   

Somarão pontos para o ranking para o CAMPEONATO ESTADUAL 2023 – FECIERJ, que 

também somará pontos pelo RANKING DA CBC. Os atletas melhores posicionados, 

concorrerão a premiação em dinheiro. 

 

2.5. Somente poderão participar das categorias ranckiadas os atletas federados, 

conforme regulamento da FECIERJ.  

 

2.6.  PONTUAÇÃO DAS CLASSES: ESTADUAL 

30 - 26 – 22 – 18 – 14 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado 

a partir da 11ª posição. 

CLASSE 1 ou CBC 

15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado 

a partir da 11ª posição. 

CLASSE 2 

10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 -1 e 1 ponto paras todos que estiverem no resultado a partir da 8ª 

posição. 

CLASSE 3 

5 – 4 – 3 – 2 – 1 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado a partir da 6ª posição. 

 



2.7.  PREMIAÇÃO EM DINHEIRO. 

OBS: Receberá a quantia ao fim da prova o atleta devidamente qualificado. 

A premiação será feita dentro da própria categoria no geral Pró Masculino e Feminino. 

Somente as categorias oficiais, segundo a Fecierj, da categoria Pró, receberão a premiação 

em dinheiro, conforme tabela abaixo: 

 

VALOR DAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO NO GERAL MASCULINO 

1º Lugar R$ 1.000,00 

2º Lugar R$ 600,00 

3º Lugar R$ 400,00 

4º Lugar R$ 300,00 

5º Lugar R$ 200,00 

 

VALOR DAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO NO GERAL FEMININO 

1º Lugar R$ 1.000,00 

2º Lugar R$ 600,00 

3º Lugar R$ 400,00 

4º Lugar R$ 300,00 

5º Lugar R$ 200,00 

2.8. Os 5 primeiros colocados em todas as categorias terão direito ao troféu; 

2.9. Todos os atletas inscritos que completarem o percurso, terão direito  a medalha 

personalizada de participação do evento. 

 

3.0. RANKING: FECIERJ (CLASSE3) E CBC (XCM3) 

Percurso Pró - Distância: 65,19 km - Altimetria: 484 m. 

Percurso Light - Distância: 30,43 km - Altimetria: 238 m. 

Local de concentração: Praça Amaral Peixoto, Silva Jardim-RJ. 

 

 

 



3.1. PROGRAMAÇÃO DA PROVA (08/04): - SÁBADO 

15h às 20h. Retirada do kit no Espaço Lazer  - ao lado da Praça Amaral Peixoto 

3.2. PROGRAMAÇÃO DA PROVA (09/04): DOMINGO 

- 6h às 7:30h. ........................ Retirada do kit 

- 8:00h. ................................. Largada da prova 

- 13:00 às 14:30h. ................. Premiação 

-  

3.3. LINK DO PERCURSO STRAVA: 

Pró: https://www.strava.com/routes/3056404338148629988 

Light: https://www.strava.com/routes/3056602379999819236 

 vídeos do percurso Ligth: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMIPe8bKyGQ&lc=Ugwg_eADn5NQeY_xtRB4AaAB

Ag 

 

3.4. INSCRIÇÃO, VALORES, DATA DE LOTES E KIT PARTICIPAÇÃO DO ATLETA   

 

3.5. As inscrições do Primeiro Desafio Socando a Bota serão limitadas em 300 (trezentas) 

vagas com numeral e medalha e chip. 

 

3.6. As inscrições serão realizadas através do Sprinta através do link 

ttps://app.sprinta.com.br/event/2020496412f006516a0  

Disponível na bio do Instagram  e site oficial do Evento 

https://www.instagram.com/desafio_socando_a_bota 

http://www.desafiosocandoabota.com.br/ 

 

https://www.strava.com/routes/3056404338148629988
https://www.strava.com/routes/3056602379999819236
https://www.youtube.com/watch?v=jMIPe8bKyGQ&lc=Ugwg_eADn5NQeY_xtRB4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=jMIPe8bKyGQ&lc=Ugwg_eADn5NQeY_xtRB4AaABAg
https://www.instagram.com/desafio_socando_a_bota
http://www.desafiosocandoabota.com.br/


▪ 1° lote: Valor: R$ 100,00 

▪ 2° lote: Valor: R$ 110,00 

▪ 3º lote: Valor: R$ 120,00 

 

1º lote 2º lote 3º lote 

07/03 a 20/03 21/03 a 31/03 01/04 a 05/04 

 

3.7. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento o participante aceitará todos 

os termos e assumirá total responsabilidade por seus dados fornecidos, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de acordo com 

o TERMO DE RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento;  

 

3.8. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, responsabilizando-se o participante 

pela veracidade das informações inseridas, sob as responsabilidades da Lei; 

 

3.9. Caso haja fraude comprovada na inscrição, os participantes envolvidos serão 

desclassificados da prova, ficarão impedidos de participar de outras edições de corridas 

realizadas pela Organizadora, poderão incorrer nas sanções previstas neste Regulamento 

e responderão por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades 

competentes. 

 

4.0. KIT PARTICIPAÇÃO DO ATLETA PRÓ 

 

• Numeral (placa) 

• Chip eletrônico 

• Energel  

• Medalha 

• TROFÉU* (Geral Masc. Femin) 

Competição 
 

Competição 



 

• Numeral (placa) 

• Chip eletrônico 

• Energel  

• Medalha 

 

4.1. Para a retirada do kit/chip o participante deverá apresentar documento de 

identificação (RG, CNH ou outro documento oficial com foto); 

 

4.2. O kit/chip deverá ser conferido no ato da entrega. Reclamações posteriores não 

serão levadas em conta; 

 

4.3.  A retirada de kit/chip só poderá ser feita por terceiros por meio de uma autorização 

específica para este fim assinada pelo participante. Essa autorização deverá estar 

acompanhada de cópia de um documento de identificação (RG ou CNH com foto do 

participante), cópia esta que será integrada ao processo de inscrição do evento, e ser 

entregue na recepção do evento; 

 

4.4. O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá 

ser apresentado na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta; 

4.5. Menores de idade deverão apresentar o formulário (em anexo no site oficial e  

Sprinta) e enviado pelo whatsaap (21999171035) devidamente preenchido pelos 

responsáveis legais e antes do dia prova. 

 

4.5.  CRONOMETRAGEM, CLASSIFICAÇÃO E USO DO CHIP 

4.6. O sistema de cronometragem a ser utilizado na corrida será por meio do uso de chip 

(colado na placa com numeral de cada participante entregue na retirada do kit); 

 

OPEN/ESTREANTE 
 



4.7. O numeral com o chip deve ser utilizado OBRIGATORIAMENTE, de forma visível, na 

bike, durante todo o percurso da prova. A utilização inadequada da placa pelo 

participante acarreta a não marcação do tempo, isentando-se, então, a Organizadora e 

parceiros da divulgação do tempo e classificação do mesmo; 

 

4.8. O participante fica ciente de que é de sua inteira responsabilidade o correto uso da 

placa com chip, bem como a passagem no pórtico na linha de largada e de chegada da 

prova; 

 

4.9. A troca de placas com chips entre participantes, em qualquer momento, configura 

atitude desleal e anticompetitiva, ensejando a automática desclassificação destes 

participantes; 

 

5.0. Os Atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo sistema de  

cronometragem utilizado na prova e não serão considerados os tempos individuais 

registrados pelos próprios atletas em nenhuma hipótese; 

 

5.1. Após as chegadas, o participante deverá evitar transitar com o numeral da placa/chip 

próximo ao pórtico, onde estão instalados os leitores dos chips, e assim garantir que não 

será registrado novo tempo pelo sistema de cronometragem. 

 

5.2. INSTRUÇÕES E REGRAS PARA PROVA 

 

5.3. Os participantes deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos 15 (quinze) 

minutos de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. O participante que 

iniciar a corrida após o horário previsto para a largada, estará ciente que seu tempo de 

largada será o oficial realizado pela organização; 

 

5.4. A cada atleta será fornecido uma placa com chip que deve ser usado visivelmente 

durante a prova, sem rasura ou alterações (salvo anotações realizadas pela organização); 

 



5.5. A participação do (a) atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o 

auxílio de terceiros ou de ciclista e a utilização de algum recurso tecnológico que importe 

em vantagem competitiva; 

 

5.6. Na hipótese de desclassificação dos participantes primeiros colocados, serão 

chamados os classificados com melhor tempo, sucessivamente; 

 

5.7. É de inteira responsabilidade do atleta prestar atenção as demarcações de percurso 

e se manter na rota correta. A organização não se responsabiliza por atletas que venham 

a percorrer maiores ou menores distâncias, e poderá desclassificar os mesmos se 

ocorrer por má fé ou falta de atenção dos mesmos; 

 

5.8. Mudanças de percurso e categoria deverão ser feitas durante a retirada de kit, ou 

seja, antes da largada da prova. Os participantes que não fizerem esta alteração 

antecipada serão considerados desclassificados; 

 

5.9. Todos os percursos serão demarcados pela organização. Portanto não exigirá aos 

atletas terem conhecimento de navegação. No entanto durante o percurso, se não 

encontrar fitas demarcando o mesmo e estiver com dúvidas, retorne até a última fita 

encontrada e ache o caminho correto. 

 

6.0. Durante o percurso haverá alguns pontos de hidratação. Portanto é responsabilidade 

do participante planejar-se e ter a sua própria alimentação na prova; 

 

6.1 Caso o atleta decida abandonar a prova, será obrigatório notificar o posto de controle 

(PC) mais próximo ou a equipe de resgate. 

 

 

 

 

 



6.2. DESCLASSIFICAÇÃO: 

6.3.  SÃO MOTIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

 

•Receber qualquer tipo de ajuda externa; 

• Não realizar de bike, a totalidade do percurso marcado pela organização; 

• Sujar ou degradar áreas parciais ou completas por onde passa o percurso; 

• Não prestar auxílio a qualquer participante que possa sofrer algum tipo de 

acidente, avisando ao posto de controle (PC) mais próximo ou à equipe de resgate; 

• Eventuais recursos deverão ser protocolados até às 20h00 do dia da etapa para a 

direção de prova. 

 

 

6.4. SINALIZAÇÃO  

 

6.5 - A sinalização instalada pela organização é de extrema importância para guia-los pelo 

caminho correto e, sobretudo, garantir a segurança de todos. Abaixo seguem os modelos 

que utilizamos para você tomar conhecimento. Além disso, usaremos CAL ou FITA 

pendurada para orientar os atletas. 

 

 

6.6. OBS: Importante: em muitos trechos do percurso existe tráfego de automóveis. Os 

atletas devem ter atenção com o trânsito e trafegar somente pela direita,   pois em provas 

de mtb é comum usar vias públicas. 



6.7. REGRAS DE INSCRIÇÃO E CRONOMETRAGEM 

• Não será feito a devolução do valor da inscrição, a qual  poderá    ser, somente, transferida 

para teceiros; 

• A inscrição só estará efetuada quando o pagamento estiver pago. Antes disso 

consideramos que os dados foram  somente inseridos no sistema e não garantem a vaga 

para a competição; 

 

• Os atletas deverão levar o documento original ou cópia autenticada na confirmação da 

inscrição junto com o comprovante de pagamento; 

• Menores de 18 anos desacompanhados do responsável legal devem levar, também, o 

documento original ou cópia autenticada do responsável legal junto com uma autorização 

por escrito; 

• O atleta receberá antes da prova receberá a placa que será recolhida no final da prova; 

• O extravio ou perda antes/durante a prova acarretará o pagamento de R$30,00 

• O atleta que perder o chip ou extraviá-lo deverá pagar R$100,00  de multa. 

6.8. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• Os pontos de apoio terão água em copos; 

• O apoio ao atleta deve ser feito restritamente nos pontos demarcados  pela organização; 

• A equipe que quiser disponibilizar seu apoio (alimento ou mecânico)   poderá fazer dentro 

desses pontos pré marcados (ponto de apoio); 

• Na arena da prova terá água, frutas disponíveis para os atletas; 

• A organização disponibilizará motos e carros que irão percorrer o percurso várias vezes 

para poder auxiliar em casos de acidentes  ou           desistência. 

6.9. PENALIZAÇÕES 

• É obrigatório a utilização de equipamentos de segurança (Capacete,  camisa de ciclismo, 

bermuda ou bretelle sapatilha ou tênis); 

• Não é possível utilizar meias e outros materiais de compressão; 



• Qualquer conduto antiesportiva será eliminado da prova; 

• Atos de desrespeito contra a equipe da organização da prova será suspeito a eliminação; 

• Qualquer informação falseada de documentação também é passível de eliminação. 

7.0. PUBLICIDADE E DIREITO DE IMAGENS 

Os atletas que tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito 

antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para 

qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por 

tempo indeterminado. 

7.1. RESPONSABILIDADES GERAIS 

1) A organização e os patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e 

danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em 

atletas e assistentes causados por acidentes durante o treino ou competição; 

2) A organização da prova não devolverá o valor da inscrição. 

3) É responsabilidade de cada atleta participante: 

• Ter um convênio. As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os 

primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital atendido pelo SUS 

mais próximo; 

• Todas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado; 

• Cuidar da boa imagem do MTB e da preservação da natureza não jogando  lixo no 

percurso; 

• Levar água e alimentação que garanta auto suficiência durante as provas; 

O regulamento e a programação poderão sofrer alterações da data de sua publicação. Em 

caso de dúvida, prevalece as informações disponibilizadas no instagram e no site sprinta 

antes das etapas do evento. Qualquer dúvida, é possível entrar em contato pelo número: 

21 99917-1035 - Henrique Reis. 



7.2. Os resultados oficiais dos atletas serão informados no Sprinta e pelo site 

http://www.desafiosocandoabota.com.br em até 03 (três) dias após a realização da prova, 

desde que estes observem as regras definidas neste Regulamento. 

 

7.3. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 

 

7.4. Recomendamos a todos os participantes a realização de uma rigorosa e completa 

avaliação médica prévia à participação no evento já que o termo vinculado a este 

regulamento isenta a Organização de qualquer responsabilidade. 

7.5 O (a) Atleta é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 

condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 

competição. 

 

7.6.  A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas, 

despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação na prova. 

Porém será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para atendimento 

emergencial dos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde. 

 

7.7. O (a) Atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou 

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo-se, então, a 

Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes 

deste atendimento médico. 

 

7.8. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

 

7.9. O participante da Prova estará incondicionalmente aceitando e concordando em 

ceder os direitos de utilização de sua imagem e voz para a Organizadora, patrocinadores 

e os parceiros comerciais, autorizando que sua imagem e voz sejam divulgadas através 

de fotos, clips, filmes ou vídeos em jornais, revistas, sites, rádio, televisão ou qualquer 

outro meio de comunicação, para uso informativo, promocional ou publicitário, sem que 

tais ações acarretem ônus à Organizadora e aos patrocinadores, renunciando o 

http://www.desafiosocandoabota.com.br/


recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer 

tempo. 

 

8.0. POLÍTICA DE DESISTÊNCIA 

 

8.1.  A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o (a) atleta comunique a 

desistência da compra (serviço) fora do prazo previsto no Art. 49 do Código de Defesa 

do Consumidor – Lei 8078/90. 

 

8.2. Para todos os efeitos, a contagem do prazo de 07 (sete) dias iniciasse da efetivação 

do pagamento e não da data da prova. 

 

8.3. Todas desistências deverão ser endereçadas aos organizadores exclusivamente 

através de e-mail, desafiosocandoabota@gmail.com, justificando a desistência. A data 

de registro será usada como prova para todos os fins legais. 

 

8.4. ALTERAÇÃO DA DATA E CANCELAMENTO DA CORRIDA 

 

8.5. O mau tempo não impedirá a realização da prova. A organização se reserva o direito 

de ALTERAR trechos do percurso, que por ventura apresentem riscos aos competidores 

e coloquem em risco a integridade do evento. 

 

8.6. Reserva-se à Organizadora o direito de cancelar alterar a data e local a qualquer 

momento sem exposição de motivos. 

 

8.7. Reserva-se à Organizadora o direito de cancelar a prova por seu exclusivo critério ou 

por determinação do Poder Público. A prova declarada cancelada não será realizada em 

outra data. 

 

8.8. A decisão da Organizadora em cancelar a prova será divulgada no site oficial da 

prova e comunicada aos inscritos por e-mail. 

 



8.9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.0. Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, treinamentos, ou quaisquer 

outras despesas necessárias para a participação, antes, durante e depois da corrida 

serão de responsabilidade exclusiva do participante, inclusive nas hipóteses de alteração 

da data da prova, suspensão ou cancelamento da mesma; 

 

9.1. A 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; 

 

9.2. As dúvidas ou solicitações de informações técnicas deverão ser encaminhadas 

exclusivamente para o endereço de e-mail desafiosocandoabota@gmail.com para que 

sejam devidamente registradas e respondidas; 

 

9.3. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema 

on-line, na ficha de inscrição; 

 

9.4. A Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da prova, alterar 

ou revogar este Regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças no site 

oficial da prova http://www.desafiosocandoabota.com.br 

 

9.5. Os participantes concordam que o e-mail será o meio de comunicação utilizado pela 

Organizadora para repassar informações e atualizações referentes a Corrida; 

 

9.6. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Organizadora e/ou 

Comissão Organizadora da prova de forma soberana. 

 

 

 

 



Agradecemos pelo interesse em participar do evento “PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A 

BOTA”, oferecido pela equipe: VARGINHA SEMPRE GIRANDO. 

Antes de prosseguir com a leitura, é fundamental que leia atentamente as condições 

adiante pormenorizados e compreenda todos os termos que o regulam. 

 

Termo de Responsabilidade e Acordo de Implicação de Riscos 

 

No ato da inscrição, por este documento e em consideração à minha admissão como 

participante em qualquer modalidade, eventos e atividades no PRIMEIRO DESAFIO 

SOCANDO A BOTA, eu, acima identificado com o nome, e-mail, contato de telefone 

(WhatsApp), data de nascimento, idade, grupo, cidade, categoria escolhida, ciente da 

forma de pagamento via Pix e de sua confirmação para efetivação do mesmo, ao concluir 

minha inscrição, entendo e concordo que: 

1 – Minha INSCRIÇÃO para o evento dá-se por minha livre e espontânea vontade nesta 

data, na qualidade de participante; e 

2 – Como participante, comprometo-me a RESPEITAR A LEGISLAÇÃO vigente, seja ela 

municipal, estadual ou federal, assumindo toda e qualquer consequência de meus atos 

no período de duração do evento; e 

3 – Comprometo-me a SEGUIR ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES dos organizadores e 

colaboradores do Evento PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A BOTA, aumentando assim a 

minha segurança durante todo o evento. 

4 – Comprometo-me a, quando eu observar qualquer perigo durante a minha 

participação no evento, informar o colaborador do Evento PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO 

A BOTA, mais próximo, o mais rápido possível; e 

5 – Eu atesto que estou apto a participar deste evento, sou maior de idade, responsável 

por meus atos e tenho ciência das modalidades envolvidas; 

6 – Tenho conhecimento e aceito que, aos organizadores, cabe o direito de adiar, cancelar 

ou MODIFICAR O EVENTO, POR QUESTÕES QUE ENVOLVAM A SEGURANÇA dos 

participantes e da equipe de trabalho. Nenhum reembolso será requerido por mim, por 



meus outorgados legais, herdeiros ou familiares por cancelamento da prova ou por minha 

desistência declarada oficialmente; e 

7 – Reconheço que as atividades dos organizadores se restringem a contribuir para que a 

etapa se realize com sucesso, o qual depende também dos participantes do evento; 

8 – Estou ciente da existência de uma equipe de RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS neste 

evento cedido pelo Município. O resgate e primeiros socorros, quando necessários, 

acontecerão somente caso haja condições favoráveis e que permitam tal operação sem 

riscos a mim e a equipe de resgate. 

9 – USO DA IMAGEM: Os integrantes das equipes e acompanhantes aceitam serem 

divulgados através de fotos, filmes e entrevistas em veiculações em rádios, revistas, 

televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários 

pertinentes ao evento  PRIMEIRO  DESAFIO SOCANDO A BOTA, sem acarretar ônus ao 

organizador, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação. Declaro que participo 

deste evento sabendo que existe a possibilidade de filmagens com drones durante todo 

o evento, autorizo a utilização do mesmo e o uso de imagem. 

10 – Estou ciente que existem riscos de acidentes nestas modalidades da competição e 

são significativos: possibilidades de afogamentos, luxações, deslocamentos, fraturas, 

queimaduras, mordidas e picadas de amimais e contato com plantas venenosas. Apesar 

de regras especificas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, o 

risco de sérios danos existe; e 

11 – Eu, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e desobrigo 

ao Evento  PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A BOTA, seus colaboradores sob qualquer 

vínculo, autoridades, entidades patrocinadoras, anunciantes, voluntários e se aplicável, 

com respeito a qualquer dano que eu possa vir a sofrer. 

12 – Estou de acordo em fornecer meus dados pessoais para que ao 

Evento PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A BOTA, para que entre em contato comigo, bem 

como ciente de que esses dados serão utilizados pelas áreas de marketing e comercial do 

Evento PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A BOTA, para o envio de e-mails e número de 

WhatsApp. 



13 - Declaro para todos os fins de direito e que EU LI e ACEITO todo o termo acima e para 

todos os fins de direito que se fizerem necessários que assumo total responsabilidade por 

livre e espontânea vontade em participar do Evento PRIMEIRO DESAFIO SOCANDO A 

BOTA, isentando dessa forma, os organizadores do evento de qualquer responsabilidade 

administrativa, civil ou criminal referente ao mencionado.  

 


