1. A PROVA
1.1. O Circuito dos Vales Imec Supermecados/Bioteam Academias de Corrida 3, 5 e 10km, Caminhada e
Kangoo Jump, 3km, será realizado no dia 26 de Novembro de 2017, na cidade de Lajeado-RS.
1.2. A Corrida, na modalidade 3, 5 e 10km, serão premiados os 3 (três) primeiros colocados na geral,
masculino e feminino com medalha. A modalidade Kangoo Jump Feminino 3 km, serão premiadas as 3 (três)
primeiras colocadas por categoria com medalha. A modalidade caminhada 3 e 5km não terá premiação para
as colocações.
1.3. O local de concentração e largada será no PARQUE DOS DICK na Rua Santos Filho, no Centro da
cidade de LAJEADO-RS.
1.4. As provas terão duração máxima de 1h 30 min. O inicio da prova será às 9 horas.
1.5. Na categoria Adulto a idade mínima autorizada para inscrição na corrida de 3km, 5km é de 10 (dez)
anos. Já para a categoria Menor, será possível a inscrição de jovens até 16 (dezesseis) anos, desde que a
inscrição tenha sido feita pelo pai, mãe ou responsável, que também deverá retirar o kit e também
acompanhar o filho ou filha durante o evento.
1.6. A inscrição no Circuito dos Vales Imec Supermercados/Bioteam Academias de Corrida, Caminhada e
Kangoo Jump é pessoal e intransferível, não podendo haver trocas de participantes nem substituições. Caso
o corredor passe sua inscrição/número com chip para outro corredor este deverá pagar uma multa de
R$500,00, pois esta atitude pode comprometer toda organização da prova com respeito a premiação nas
categorias.
OBS.: A inscrição para a categoria Menor (até 10 anos) deverá ser realizada obrigatoriamente pelo
responsável de cada criança, o qual deverá preencher todos os dados desta (e-mail e telefone deverão ser do
responsável). Logo após, o responsável deverá inserir o seu nome no campo “Observações” do formulário de
inscrição.
1.7. As inscrições somente serão realizadas pela internet, através do site www.circuitodosvales.com.br, até o
dia 20-11-2017.
1.8. As inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencionada, caso seja atingido o limite de
inscrições.
1.9. O pagamento deverá ser realizado através do site Vale do Esporte (www.valedoesporte.com.br), via
boleto bancário, e a efetivação da inscrição dar-se-á quando da referida compensação do pagamento, não
havendo devolução deste em nenhuma hipótese.
Seus valores serão:
• R$ 59,00 por pessoa para a Corrida 3km, 5km e 10km e Kangoo 3km até o dia 03-09;
• R$ 64,00 por pessoa para a Corrida 3km, 5km e 10km e Kangoo 3km até o dia 24-09;
• R$ 69,00 por pessoa para a Corrida 3km, 5km e 10km e Kangoo 3km até o dia 20-10;
• R$ 25,00 por pessoa para a Caminhada 3km e 5km, até o dia 24-09
• R$ 29,00 por pessoa para a Caminhada 3km e 5km, até o dia 20-10.
No municpio de LAJEADO estaremos ajudando com colaboração espontânea dos atletas a CASA DE
PASSAGEM. A ajuda é espontânea de R$10,00 a R$30,00. O valor arrecadado será entregue antes da
largada da Etapa ao Responsável pela Entidade.
2. KIT ATLETA
2.1. O kit atleta será composto por:
• Camiseta;
• Número de peito;
• Chip descartável;
• Medalha de participação (entregue no final da prova).

2.2. O Kit Atleta será disponibilizado para retirada no dia 25/11 das 11:00 às 16:00, na loja DMF Esportes do
Shopping Lajeado, e das 7:30-8:30 no local da prova.
2.3. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de
participar da prova.
2.4. Não serão entregues kits fora do período/horário determinado.
2.5. A nenhum dos participantes da Corrida, Caminhada e Kangoo Jump será permitido participar sem o
número de peito fornecido, ato este passível de desclassificação.
2.6. No momento da retirada do Kit Atleta, o atleta (ou responsável por retirar o kit) deverá conferir seus
dados e o número de peito. O fornecimento do número de peito a outrem implicará na desclassificação do
participante inscrito.
2.7. Para retirar o Kit Atleta o atleta deverá apresentar o comprovante de inscrição, enviado por e-mail, pelo
site Vale do Esporte, ou o RG ou ainda um documento original com foto.
OBS.: O Kit da categoria Menor (até 10 anos) somente poderá ser retirado pela criança ou jovem inscrito se
acompanhado do seu responsável, mediante apresentação do comprovante de inscrição, enviado por e-mail,
pelo site Vale do Esporte, ou o RG ou ainda um documento original com foto.
2.8 Para retirar o Kit Atleta para outro participante, será necessário apresentar o comprovante de inscrição,
enviado por e-mail, pelo site Vale do Esporte, ou uma cópia do RG do participante, mais documento com os
dizeres: eu …………… aprovo que ……………………………… possa retirar meu Kit Atleta com minha
cópia da identidade e/ou documento com foto.
3. PARTICIPAÇÃO
3.1. É sugerido aos participantes que cheguem ao local do evento com, pelo menos, 30 minutos de
antecedência da realização de sua prova.
3.2. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso, através de visualização do mapa
durante a divulgação do evento.
3.3. Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão ter atenção aos desníveis e obstáculos que
podem existir ao longo do percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista (ruas
e/ou avenidas) do trajeto. Por conta disto, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que
integram o evento com antecedência.
3.4. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para
tal situação, sendo proibido pular grades, cavaletes e cones que delimitam estas áreas para entrar na pista em
qualquer momento das provas. O descumprimento destas regras causará a desclassificação da atleta.
3.5. O atleta que largar e/ou completar a prova diferente da qual realizou sua inscrição será automaticamente
desclassificado.
3.6. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema online, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua
participação no evento de acordo com o “Termo de Responsabilidade e Uso de Imagem”.
4. CATEGORIAS PARA CORRIDA DE 3KM, 5KM, 10KM E KANGOO JUMP 3KM FEMININO
• Até 19 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 20 a 24 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 25 a 29 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 30 a 34 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 35 a 39 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 40 a 44 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 45 a 49 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;

• 50 a 54 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 55 a 59 anos: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha;
• 60 anos ou mais: 1º, 2º, 3º lugares-Medalha.
Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação.
4.1. Haverá Troféu pra a maior equipe em cada etapa.

5. PREMIAÇÃO DE TODO O CIRCUITO
5.1.Haverá premiação no final do Circuito dos Vales Imec Supermercados/Bioteam Academias,
somente, para a Categoria Geral.
Obs: Em caso de empate na pontuação, o vencedor será o atleta mais velho. Persistindo o empate, a
Comissão Organizadora realizará um sorteio.
5.2. Os participantes da Corrida 3km, 5km e 10km e Kangoo Feminino serão premiados na classificação
geral:
• 1º lugar na Classificação Geral (Masc/Fem): Troféu;
• 2º lugar na Classificação Geral (Masc/Fem): Troféu;
• 3º lugar na Classificação Geral (Masc/Fem): Troféu;
A Equipe/Academia/Empresa/Assessoria que colocar mais pessoas em todo o Circuito dos Vales Imec
Supermercados/Bioteam Academias independente da modalidade ganhará:
Primeiro lugar R$1.500,00;
Segundo lugar R$1.000,00;
Terceiro lugar R$ 500,00.
5.3. Para efeito de premiação por faixa etária, valerá a idade do participante na data do ano (2017).
5.4. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 15 minutos após a
divulgação do resultado.
5.5 – O corredor deverá estar presente na hora da entrega da premiação do circuito. Não haverá
possibilidade de retirada posterior da premiação.
6. GERAL
6.1. Ao participar do Circuito dos Vales Imec Supermercados/Bioteam Academias de Corrida, Caminhada e
Kangoo, o atleta assume a responsabilidade pelos dados fornecidos no momento da inscrição on-line ou
pessoal e aceita totalmente o Regulamento da Prova, tendo ciência de suas condições físicas e de saúde para
participação das provas.
6.2. O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que não estiver em
condições de saúde adequadas para a prática esportiva.
6.3. Haverá uma ambulância com equipe médica no local da largada/chegada.
6.4. Serão colocados à disposição dos participantes guarda-volumes apenas na região da largada/chegada da
prova.
6.5. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta venha a sofrer durante o transcorrer do evento,
não serão de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova.
6.6. O guarda-volumes será desativado às 11hs. A partir deste horário, os pertences serão disponibilizados
através do telefone (51) 9-9988-8392, em horário comercial, de segunda à sexta-feira, por um prazo de 15
dias. A organização não se responsabiliza por objetos deixados no guarda-volumes. Portanto, não é
aconselhável que sejam deixados objetos de valor nesse local.

6.7. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação aos
participantes.
6.8. O Circuito dos Vales Imec Supermercados/Bioteam Academias de Corrida, Caminhada e Kangoo,
acontecerá sob qualquer condição climática, podendo ser cancelado caso condições de catástrofe coloquem
em risco a integridade física dos participantes.
6.9. Ao longo do percurso, haverá 2 (dois) postos de hidratação com água para os 5km e 10km de Corrida e
Caminhada e 1 (um) posto de hidratação com água para os 3km de Corrida e Caminhada.
6.10. Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de competição, exceto nos
equipamentos esportivos utilizados pelos participantes durante a prova.
7. FINAL
7.1. Ao participar deste evento, a participante cede todos os direitos de utilização de suas imagens para
finalidades legítimas.
7.2. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.
7.3. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá a
decisão final.
7.4. A Organização se reserva o direito de alterar o percurso descrito no regulamento, se necessário for,
visando melhorias na qualidade e segurança da prova.
7.5. Ao participar deste evento, o inscrito concorda com todo e qualquer procedimento descrito neste
regulamento.
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