
SUNSETPRÓCORPO5

REGULAMENTO

PROVA

Artigo1º.ASUNSETPRÓCORPO5MILESNIGHTRUNFESTserárealizadanoSÁBADO,10de

SETEMBROde2022.

Artigo2º.Alargadadaprovaserá:

 19:00hFemininoemasculinodacorridade5milhas(8km)

 19:00hFemininoemasculinodacorridade5km

 19:00hFeminoemasculinocaminhadade3km

SaídaArenaSanset–Av.NenêSabino,1860-SantaMaria,Uberaba-MG,38055-500

Parágrafoúnico–Ohoráriodalargadadaprovaficarásujeitaàsalteraçõesem razãodaquantidadede
inscritos,bem comoporproblemasdeordem externa,taiscomo,tráfegointenso,falhasdecomunicação,
suspensãonofornecimentodeenergia.

Artigo3º.ACORRIDAserádisputadanadistânciade05milhascorrida(8km),5km
corridae3 km caminhada,queterão seusmapasdisponibilizadosno site
www.sportbro.com.breredessociais.

Artigo4º.Aprovateráaduraçãomáximade02(duas)horaeoatletaqueem qualquerdostrechosnão
estiverdentrodotempoprojetado,seráconvidadoaseretirardaprova.Asupervisãotécnicaseráda
organizadoradoevento.

Artigo5º.Poderãoparticipardacorrida,atletasdeambosossexos,regularmenteinscritosdeacordo
com oRegulamentoOficialdaprova.

Artigo 6º.A SUNSET PRÓ CORPO 5 MILES NIGHT RUN FESTserá disputada na categoria
INDIVIDUALMASCULINO eINDIVIDUALFEMININO,ondecadaatletacorrerá5ou8km e/ou
caminhar3km.Serãodesclassificadostodososatletasquenãoobservarem aformaçãoacima
descrita.

INSCRIÇÃO

Artigo7º.Deacordocom adeterminaçãodaConfederaçãoBrasileiradeAtletismo,aidadeMÍNIMApara
atletasparainscreverem eparticiparem decorridasderuaéde14(Quatorze)anos,com asseguintes
restrições:

Artigo8º.Noatodainscrição,aoconcordarcom oregulamentoassinalandoaopçãoapresentadano
sistemaon-lineounafichadeinscrição,o(a)participanteaceitatodosostermosdoregulamentoe
assume totalresponsabilidade porsua participação no evento de acordo com o TERMO DE
RESPONSABILIDADEparteintegrantedesteregulamento.
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Artigo9º.AinscriçaodaSUNSETPRÓCORPO5MILESNIGHTRUNFESTépessoaleintransferível,não
podendoqualquerpessoasersubstituídaporoutra,em qualquersituação.Oparticipantequecederseu
númerodepeitoparaoutrapessoaenãocomunicarosorganizadoresdoevento,formalmenteepor
escrito,será responsávelporqualqueracidente ou dano que este venha a sofrer,isentando
oatendimentoequalquerresponsabilidadedaComissãoOrganizadoradaprova,seuspatrocinadores,
apoiadoreseórgãospúblicosenvolvidosnaprova.

Artigo 10.Asinscriçõessomenteserão realizadasno siteWWW.SPORTBRO.COM.BR ounaloja
Sportbronãohavendooutrospostosdeinscriçãoecustará:

I–SUNSETPRÓCORPO5MILESNIGHTRUNFESTlançamento

Atéodia15/06/2022:Com Camisa

R$79,90(setentaenovereaisenoventacentavos)

Atéodia15/07/2022:Com kitCamisa

R$89,90(oitentaenovereaisenoventacentavos)

Atéodia15/08/2022:Com kitCamisa

R$110,00(CentoeDezReais)

Apósodia01/09/2022:SEM kitCamisa

R$120,00(CentoevinteReais)

enquantodurarasVagas.

Artigo11.Asinscriçõesserãoencerradas03(três)diasantesdoSábadomarcadoparaarealizaçãoda
prova,ouem dataanterioraesta,casosejaatingidoolimitetécnicodoevento.

Artigo12.AComissãoOrganizadorapoderá,aqualquermomento,suspenderouprorrogarprazosou,
ainda,elevaroulimitaronúmerodeinscrições,em funçãodenecessidades,disponibilidadetécnicae/ou
questõesestruturais,sem avisoprévio.

Artigo13.Osparticipantessãoresponsáveispelaveracidadedasinformaçõesfornecidasnafichade
inscrição.Casohajafraudecomprovada,o(a)atletaserádesclassificadodaprovaeresponderáporcrime
defalsidadeideológicae/oudocumental.

Artigo14.Odinheirodainscriçãonãoserádevolvido,casooparticipantedesistadaprova.

Artigo15.Osatletasmaioresde60anosterábenefíciode50%(cinquenta)dedescontonovalorfinal
dainscrição.
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Artigo16.SeráadmitidaainscriçãodeatletasPNE(PortadordeNecessidadesEspeciais),sendo
premiadossomenteos3(Três)primeiroscolocadosdamodalidademasculinaefeminina.Parafazer
jusaobenefíciode50% dedescontoénecessárioentrarem contatopelostelefonesdaCentralde
Atendimento,informarosdadosnecessárioseenviardigitalizado.

ENTREGADEKITS

Artigo17.Aentregadokitdocorredoraconteceráem localehorarioadefinir,podendoatletasdeoutra
cidadesolicitararetiradaporterceirosounodiadoevento

Artigo18.O(a)atletaquenãoretiraroseukitnadataehorárioestipuladopelaorganização
perderáodireitoaokit.

Artigo19.O Kitsomentepoderáserretiradopelo(a)atletainscritomedianteapresentaçãodo
documentodeconfirmaçãodeinscrição,orespectivorecibodepagamentoedocumentode
Identificação0.

Artigo20.Aretiradadekitssópoderáserefetivadaporterceirosmedianteapresentaçãodeautorização
especificaparaestefim ecópiadedocumentodeidentificaçãodoinscrito.

Artigo21.Nomomentodaretiradadokitoresponsáveldeveráconferirosseusdadoseonúmerode
peito.

Artigo22.Nãoserãoaceitasreclamaçõescadastraisapósaretiradadokit.

Artigo23.Camisetas-SeguiremosostamanhospedidospelositeSportbro.com.br,paraosque
realizarem asinscriçõesatéodia15/08/2022.

Parágrafoúnico.O(a)atletanãopoderáalegarimpossibilidadedecorrernoevento,casonãotenha
camisetaem tamanhoquelhesirva.

Artigo24.O(a)atletaestáautorizadoacorrercom suaprópriacamiseta.

CapítuloIV-SISTEMADECRONOMETRAGEM

Artigo25.Osistemadecronometragem aserutilizadoserádaSportbro

Artigo26.O osprotocolosadotadoaoeventosserãoosmesmoqueconstanosdecretosdo
municipio.

Artigo27.O tempodetodososcorredoresqueparticiparem daprovaserácronometradoe
informadoposteriormente,desdequeobservadasàsnormasprevistasnesteregulamento.

Artigo28.O participante,nesteato,ficacientequedeveráconferirnositeoficialdoeventoos
horárioseoslocaispararealizararetiradadonºdepeitodecronometragem.

Artigo29.Oparticipantequenãoretiraroseunºdepeitonadataehoráriosestipuladosficacienteque
renunciaaodireitodetercronometradoseutempo
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Artigo30.Ousodonºdepeitoéobrigatório,acarretandonadesclassificaçãodo(a)atletaquandose
observarporalgum fiscalàfaltadousodon°depeito.

Artigo31.Onºdepeitodeveráserfixadonacamisetanapartedafrente.

§1ºAutilizaçãodonºdepeitoéderesponsabilidadeúnicadoatleta,assim comoas
consequênciasdesuanãoutilização.

§2ºAutilizaçãoinadequadadon°depeitopelo(a)atletaacarretaanãomarcaçãodotempo,
isentandoaComissãoOrganizadoranadivulgaçãodosresultados.

Artigo32.Aofinaldaprova,oparticipantepoderátrocaroticketnon°depeitopelamedalhade
participação.

INSTRUÇÕESEREGRASPARACORRIDA

Artigo33.Os(as)atletasdeverãoestarnolocaldelargadacom pelomenosmeiahoradeantecedência(30
minutosantesdalargada–19:0hr),quandoserãodadasasinstruçõesfinais.

Artigo34.Acadacompetidorseráfornecidoum númeroquedeveserusadovisivelmentenopeito,sem
rasura ou alterações,durante toda a realização da prova,sendo passíveisde desclassificação os
participantesquenãocumprirem estaexigência.

Artigo35.Éobrigaçãodoparticipantedaprovateroconhecimentodopercurso.O percursoé
disponibilizadonositeoficialdacorrida.

Artigo36.Éobrigatórioousodonúmerodo(a)atletanopeito,sendoquequalquermutilaçãodos
númerosimplicaráem suadesclassificação.

Artigo37.Aparticipaçãodo(a)atletanaprovaéestritamenteindividualsendoproibidooauxíliode
terceiros,bem como,ousodequalquerrecursotecnológicosem préviaautorizaçãoporescritoda
ComissãoOrganizadoradaprova.

Artigo 38. O acompanhamento dos (as) atletas por
treinadores/assessoria,amigos,etc,com bicicletaeoutrosmeios
(pacing),resultarãonadesclassificaçãodoparticipante.

Artigo39.Nahipótesededesclassificaçãodosprimeiroscolocados,serãochamadosos
classificadoscom melhortempo,sucessivamente.

Artigo40.ÉproibidopularagradeparaentrarnapistanomomentodaLargada.

Artigo41.O (a)atletadeveráobservarotrajeto,nãosendopermitidoqualquermeioauxiliarpara
alcançarqualquertipodevantagem.Igualmente,nãoserápermitidooacessoàsáreasdoevento
utilizando-sedecaminhossem serem ossinalizadosparatalsituação,sendoproibidopularasgrades
oucavaletesquedelimitam estasáreasparaentrarnapistaem qualquermomentodaprova.O
descumprimentodestasregrascausaráadesclassificaçãodo(a)atleta.
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Artigo42.O (a)atletaqueempurraro(a)outro(a)atleta,demodoaimpedirsuaprogressão,estará
passíveldedesqualificaçãonaprova.

Artigo43.O(a)atletaque,apósvoluntariamente,deixarapista,nãoserápermitidocontinuarnacorrida.

Artigo44.O (a)atletadeveretirar-seimediatamentedacorridaseassim fordeterminadoporum
membrodaequipemédicaoficialindicadapelaComissãoOrganizadora.

Artigo45.Os(as)atletasdevem serclassificadosnaordem em quequalquerpartedocorpo/tronco
(ficandoexcluídoscabeça,pescoço,braços,pernas,mãosoupés)atinjaoplanoverticalquepassapela
bordaanteriordalinhadechegada.

Artigo46.OsCampeonatossãorealizadossegundoasRegrasdaCBAt,daFederaçãoeascontidas
nesteregulamento.

PREMIAÇÃO

Artigo47.ApremiaçãodaSUNSETPRÓCORPO5MILESNIGHTRUNFESTseráassim distribuída:

I-Os5(cinco)primeiroscolocadosnacategoriageralmasculinoefemininonaprova05
Milhasreceberãotroféuepodendo,eventualmente,receberprêmios.

II-As3(tres)primeiroscolocadosnacategoriaporidademasculinoeemininonaprova
05milhasreceberãotroféuepodendo,eventualmente,receberprêmios.

Artigo48.Nãohaverápremiaçãoem dinheiro

Artigo 49.Todos os(as)atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal,que estiverem
regularmenteinscritosesem odescumprimentodesteregulamento,receberãomedalhasdeparticipação
(finisher).

§1ºNãoserãoentreguesmedalhasebrindespós-prova(quandohouver)paraaspessoasque,
mesmoinscritas,nãoparticiparam daprova.

§2ºParareceberamedalhaéobrigatórioqueo(a)atletaestejaportandoonúmerodepeito.

§3ºSóseráentregue1(uma)medalhaporatleta.

Artigo50.Os05(cinco)primeiros(as)colocaçõesdascategoriasgeralmasculinaefemininaserão
definidasporordem dechegada.Asdemaiscolocaçõesserãodefinidaspelaapuraçãodotempolíquido,
gasto porcada competidorpara completaro percurso,definido e delimitado pelos tapetesde
cronometragem.

Artigo51.Os(as)atletasquefizerem jusàpremiaçãodeverãocompareceraopodium,assim quea
cerimôniadepremiaçãoforiniciadaeasuacategoriaforchamada.O(a)atletaquenãocomparecerao
podium duranteacerimôniadepremiaçãoperderáodireitoaosprêmios.
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Artigo52.HaverápremiaçãoparacategoriaporfaixaetárianaSUNSETPRÓ CORPO 5

MILESNIGHTRUNFEST

Os3(três)primeiroscolocadosmasculino/femininonascategorias

• Sub30(ate29anos)

• Sub40(ate39anos)

• Sub50(ate49anos)

• Sub60(ate59anos)

• Over60(60anosoumais)

• /PNEgeral

 Os3(três)primeiroscolocadosmasculino/femininonascategoriasPNE(Portadoresde
NecessidadesEspeciais)receberãotroféu.

Artigo53.Osresultadosoficiaisdacorridaserãoinformadosatravésdositeoficialdoevento,
www.sportbro.com ,aoprazodeaté48horasapósotérminodoevento.

Parágrafoúnico:AComissãoOrganizadoranãoseresponsabilizapelanãodivulgaçãodoresultadodo(a)
atletaquenãoutilizouonºdepeitodaformarecomendadanesteregulamento.

CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE
APOIONACORRIDA

Artigo 54.Ao participarda SUNSET PRÓ CORPO 5 MILES NIGHT RUN FESTo(a)atleta assume a
responsabilidadeporseusdadosfornecidoseaceitatotalmenteoRegulamentodaProva,participandopor
livreeespontâneavontade,sendoconhecedordeseuestadodesaúdeedesuaaptidãofísicapara
participardacorrida.

Artigo55.Todos(as)os(as)atletasparticipantesdeverãoestarem diacom rigorosaavaliaçãomédica
pararealizaçãodaprova,poisaorganizaçãonãoseresponsabilizarápelasaúdedos(as)atletas.

Artigo56.Ocompetidoréresponsávelpeladecisãodeparticipardaprova,avaliandosuacondiçãofísicae
seudesempenhoejulgandoporsisósedeveounãocontinuaraolongodacompetição.

Parágrafoúnico.Podeodiretordeprova,seguindorecomendaçãodomédicoresponsávelpeloevento,
excluiroparticipanteaqualquermomento.

Artigo57.Haverá,paraqualquertipodeemergência,serviçodeambulânciaesegurançaportodoo
percursodaprovaqueserágarantidapelosórgãoscompetentes.
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Artigo58.Serãocolocadosàdisposiçãodosparticipantes,sanitários,vestiáriosapenasnaregiãoda
largada/chegadadaprova.

Artigo59.A ComissãoOrganizadoranãotem responsabilidadesobreoatendimentomédicodos
atletas,despesasmédicasem casosdeinternaçãooulesõesgeradaspelapráticadacorrida.
Porém,em cumprimentoasnormasdaCBat,serádisponibilizadoum serviçodeambulânciaUTIpara
atendimentoemergencialaosatletaseparaaremoçãodestesaoshospitaisdaredepúblicadesaúde.

Artigo60.O(a)atletaouseu(sua)acompanhantepoderádecidirpelaremoçãooutransferênciapara
hospitaisdaredeprivadadesaúde,eximindoaComissãoOrganizadoradequalquerresponsabilidade
oureembolsopelasdespesasdecorrentesdesteatendimentomédico.

Artigo61.Aolongodopercursode5mihasdaprovahaveráo2(dois)postosdehidratação
comágua.

Artigo62.AComissãoOrganizadoradaprovaeosórgãosqueregem amodalidade,noPaís(CBAte
Federação)reservam-seaodireitoderealizaçãodeexamesantidoping,ounão,aosparticipantesda
corridadeacordocom asregrasdoComitêOlímpicoBrasileiro.

DIVULGAÇÃOEDIREITOAUTORAIS

Artigo63.O(a)atletaqueseinscrevee/ouparticipadacorridaestáincondicionalmenteaceitandoe
concordandoem tersuaimagem divulgadaatravésdefotos,filmes,rádio,jornais,revistas,internete
televisão,ouqualqueroutromeiodecomunicação,parausosinformativos,promocionaisoupublicitários
relativosàcorrida,sem acarretarnenhum ônusaosorganizadores,renunciando o recebimento de
qualquerrendaquevieraserauferidacom taisdireitos,aospatrocinadoresoumeiosdecomunicação
em qualquertempo/data.

Artigo64.Todososparticipantesdoevento,atletas,staffs,organizadoresepúblicoem geral,cedem
todososdireitosdeutilizaçãodesuaimagem paraaempresaorganizadora.

Art.65.A filmagem,transmissãopelatelevisão,fotografiasouvídeo-taperelativosà
prova/competiçãotêm osdireitosreservadosaosorganizadores.

Parágrafoúnico.Qualquerformadedivulgaçãoouinteresseem destinarum profissionalparaacobertura
doeventoestarásujeitaàautorizaçãoeaprovaçãopelaempresaorganizadora.

SUSPENSÃO,ADIAMENTOECANCELAMENTODAPROVA

Artigo 66.A Comissão Organizadora,primando pela segurança dos atletas,poderá determinara
suspensãodacorrida,iniciadaounão,porquestõesdesegurançapública,vandalismoe/oumotivosde
forçamaior.Sendosuspensaaprova,porqualquerum destesmotivos,estaseráconsideradarealizadae
nãohaverádesignaçãodenovaprova.

§1ºOs(as)atletasficam cientesquedeverãoassumirnoatodainscriçãotodososriscosedanosda
eventualsuspensãodacorrida(iniciadaounão)porquestõesdesegurançapública,nãogerando
qualquerresponsabilidadeparaaComissãoOrganizadora.

§2ºNahipótesedecancelamentodainscriçãonãohaverádevoluçãodovalordeinscrição.
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Artigo 67.A Corrida poderá seradiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora,sendo
comunicandoaosinscritosestádecisãopelodositeoficialdacorrida.

§1ºNahipótesedeadiamentodacorridaeaconsequentedivulgaçãodenovadatanãohaverá
devoluçãodovalordainscrição.

§2ºNahipótesedecancelamentodacorrida(sem divulgaçãodenovadata)osinscritosdeverãosolicitaro
reembolsodainscrição.

DISPOSIÇÕESGERAIS

Artigo68.Osprotestosoureclamaçõesrelativosaoresultadofinaldacompetiçãoreferenteaosprimeiros
colocadosouconduçãodaprovadeverãoserfeita,porescrito,atétrintaminutosapósadivulgaçãooficial
àOrganizaçãodoEvento.

Artigo69.AoparticipardaSUNSETPRÓCORPO5MILESNIGHTRUNFESTo(a)atletaaceitatotalmenteo
RegulamentodaProva,participandoporlivreeespontâneavontade,assumeasdespesasdetransporte,
hospedagem,alimentaçãoesegurosouquaisqueroutrasdespesasnecessáriasouprovenientesdasua
participaçãonaprova,antes,duranteedepoisdamesma.

Artigo71.Serádisponibilizadoguarda-volumesparaosparticipantes.

Artigo 72.Não haverá reembolso,porparte da Comissão Organizadora,bem como de seus
patrocinadorese apoiadores,de nenhum valorcorrespondente aosequipamentose/ou acessórios
utilizadospelosparticipantesnoevento,independentedequalforomotivo,nem tampouco,porqualquer
extraviodemateriaisouprejuízoqueporventuraosatletas/participantesvenham asofrerdurantea
participaçãonesteevento.

Artigo73.Asegurançadaprovareceberáapoiodosórgãoscompetentesehaverásinalizaçãoparaa
orientaçãodosparticipantes.

Artigo74.A ComissãoOrganizadorareserva-seodireitodeincluirnoeventoatletasouequipes
especialmenteconvidadas.

DISPOSIÇÕESFINAIS

Artigo75.Asdúvidasouinformaçõestécnicasdeverãoserenviadaspara:whats(34)98854-6465,
paraquesejaregistradaerespondidaacontento.

Artigo76.AComissãoOrganizadorapoderá,aseucritérioouconformeasnecessidadesdoevento,
alterarourevogaresteregulamento,totalouparcialmente,informandoasmudançaspelositeoficialda
corrida.

Artigo77.AsdúvidasouomissõesdesteregulamentoserãodirimidaspelaComissão
Organizadoradeformasoberana,nãocabendorecursoaestasdecisões.

Artigo78.Aoseinscrevernestaprova,oatletaassumeautomaticamenteoconhecimentodetodosos
termosdesteRegulamento,ficando deacordo com todosositenssupracitadoseacatatodasas
decisõesdaorganização,comprometendo-seanãorecorreranenhum órgãoouTribunal,noquediz
respeitoaqualquerpuniçãoimputadapelosorganizadoresdoevento.
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TermoDeResponsabilidade

Eu,"identificado no cadastramento dainscrição",no perfeito uso deminhasfaculdades,
DECLAROparaosdevidosfinsdedireitoque:

1.Estoucientedequesetratadeumacorridacom distânciade15ou05Km.

2.Estouem plenascondiçõesfísicasepsicológicasdeparticipardestaPROVAeestoucientequenão
existenenhumarecomendaçãomédicaquemeimpeçadepraticaratividadesfísicas.

3.Assumo,porminhalivreeespontâneavontade,todososriscosenvolvidosesuasconseqüências
pelaparticipaçãonestaPROVA (queincluem possibilidadedeinvalidezemorte),isentandoseus
organizadores,colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por
quaisquerdanosmateriais,moraisoufísicos,queporventuravenhaasofrer,advindosdaparticipação
nestaPROVA.

4.Li,conheço,aceitoemesubmetointegralmenteatodosostermosdoregulamentodaPROVA.

5.Declaroquenãoportarei,nem utilizarei,nasáreasdoevento,percursoeentregadekits,ououtraárea
devisibilidadenoevento,oumeiosdedivulgaçãoepromoção,nenhum materialpublicitário,promocional
oupolítico,sem adevidaautorizaçãoporescritodosorganizadores;etambém,qualquermaterialou
objetoqueponhaem riscoasegurançadoevento,dosparticipantese/oudaspessoaspresentes,
aceitandoserretiradopelaorganizaçãoouautoridades,dasáreasacimadescritas.

6.Em casodeparticipaçãonesteevento,representandoequipesdeparticipantesouprestadoresde
serviçose/ouqualquermídiaouveículo,declaroterplenoconhecimento,equeaceitooregulamento
doevento,bem como,arespeitarasáreasdaorganizaçãodestinadasasmesmas,equeestávedada
minhaparticipação nasestruturasdeapoio aequipesmontadasem locaisinadequados,ouque
interfiram noandamentodoevento,etambém locaissem autorizaçãoporescritodaorganização,
podendoserretiradodaprovaedolocaldoeventoem qualquertempo.

7.Estoucientedaspenalidadesepossíveldesclassificaçãoquepossosofrercasodescumprao
regulamentooucometafaltagrave.Excluomeudireitodereclamaçãosobretaisaspectosdaprova.

8.Autorizoousodeminhaimagem,assim comofamiliareseamigos,parafinsdedivulgaçãodo
evento,porfotos,vídeoseentrevistasem qualquermeiodecomunicação,sem geraçãodeônusparaa
sportbroefunel,organizadores,mídiaepatrocinadores.

9.Estoucientequenahipótesedesuspensãodaprovaporquestõesdesegurançapúblicatodosos
eventuais custos referentes à locomoção,preparação,estadia,inscrição,entre outros gastos
despendidospeloatletaserásuportadosúnicaeexclusivamentepormim,isentandoaComissão
Organizadoraeaempresaresponsávelpeloressarcimentodequalquerdestescustos.

9.Compreendieestoudeacordocom todosositensdesteTERMODERESPONSABILIDADE,isentando
assim quem querqueseja,detodaequalquerresponsabilidadelegaldetudooquevieraocorrercomigo
porconseqüênciadaminhaparticipaçãonestaPROVA.

10.Assumotodasasdespesasdehospedagem,traslados,seguros,assistênciamédicaequaisquer
outrasdespesasnecessárias,ouprovenientesdaminhaparticipaçãonesteevento;


