
REGULAMENTO single racing RF TREINAMENTO 
25 de Julho de 2020 – 06:00 às 18:00hs -5k e 10k  
  
1.O EVENTO ESPORTIVO / “single racing RF Treinamento”, será 
realizado no dia 25 de Julho de 2020 – sábado das 06:00 às 18:00hs. 
  
2. Poderão participar do evento atletas do sexo masculino e feminino, 
regularmente inscritas de acordo com o Regulamento Oficial da prova; 
  
3. Serão disputadas as categorias 10k e 15km Masculino e Feminino  
    
4. No ato da inscrição online, ao concordar com o regulamento, o 
participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 
"TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento. 
  
5. A inscrição na prova “single Racing RF Treinamento” - RIBEIRÃO 
PRETO é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder 
seu número de inscrição para outra pessoa e não comunicar os 
organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por 
qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o 
atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus 
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova; 
  
6. As inscrições poderão ser realizadas pela Internet através do site 
www.sistime.com.br, prestador de serviço do evento, e custarão R$ 
60,00 (sessenta reais) único.  
As inscrições serão feitas somente online; 
 
7. As inscrições serão encerradas no dia 17 de Julho de 2020 as 17:30h, 
ou em data anterior  a esta, caso seja atingido o limite técnico de 
80 participantes; 
  
  
8. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações 
fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude, o atleta será 
desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica 
e/ou documental; 
  



9. O valor referente a inscrição não será devolvido, caso o participante 
desista da prova; 
  
ENTREGA DE KITS  
  
1. A entrega dos kits acontecerá na Quinta-feira que antecederá o 
evento no horário das 10h às 17h, no “BROCCOLI Restaurante”, Rua 
Paschoal Bardaro 1466. 
   
2. NÃO serão entregues kits em horários diferentes ao citado e 
amplamente comunicado. 
  
3. O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante 
apresentação do protocolo de inscrição, e de um documento original 
com foto, CNH ou RG; 
  
IMPORTANTE: Ao se inscrever o atleta opta pelo modelo de sua 
camiseta e tamanho. Se ocorrer o término e não constar a camiseta que 
optou, o mesmo deverá optar por outro modelo/tamanho. 
Porém, o tamanho/modelo das camisetas está sujeito a alteração, de 
acordo com disponibilidade. Ao se inscrever, o atleta está ciente deste 
comunicado e não poderá fazer qualquer tipo de reclamação em caso, 
como exemplo, se seu modelo/número da camiseta escolhido não tiver 
disponível, onde será entregue outro modelo/numeração, se assim for 
necessário. 
  
4. No momento da retirada do kit o atleta ou responsável deverá 
conferir seus dados; 
  
5. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 
  
6. É obrigatório o uso durante o evento da camiseta oficial do evento.  
 
PARTICIPAÇÃO: 
  
1. A participação do atleta é estritamente individual, sendo proibido o 
auxílio de terceiros. 
  
3. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a 
opção apresentada no sistema on-line, o participante aceita todos os 



termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua 
participação no evento de acordo com o "TERMO DE 
RESPONSABILIDADE", parte integrante deste regulamento. 
  
PREMIAÇÃO: 
  
1.O Evento não terá premiação por categoria, todos os participantes tem 
direito a medalha junto ao kit. 
  
2. KIT do Atleta 
Camiseta / Medalha / Brindes 
 
  
3. Não serão entregues as premiações, medalhas e brindes pós-prova 
(quando houver. 
 
4. Os resultados oficiais do “single Racing RF TREINAMENTO” serão 
informados através da SISTIME – www.sistime.com.br assim que 
houver disponibilidade da informação. 
  
GERAL: 
 
1. o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita 
totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e 
seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 
sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma; 
  
2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa 
avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se 
responsabilizará pela saúde dos mesmos e não é responsável pelo atleta 
participante e/ou pessoas que estiverem presentes no evento; 
  
3. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, 
avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se 
deve ou não continuar ao longo da competição. Pode a organização da 
prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, 
excluir o participante a qualquer momento; 
  

http://www.sistime.com.br/


  
  
  
4. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e colaboradores, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ 
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento; 
   
5. À organização do “single racing RF TREINAMENTO” reserva-se o 
direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 
convidadas; 
   
6. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá 
ser feita, por escrito, até trinta minutos após a divulgação; 
 
 
FINAL 
  
1. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades 
do evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 
  
2. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
Comissão ORGANIZADORA e /ou pelos ORGANIZADORES/ 
REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas 
decisões; 
  
3. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o 
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de 
acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da 
organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 
organizadores do evento. 
  
4. O atleta participante está ciente que foi contratado pela organização 
do evento, a empresa idônea Sistime (www.sistime.com.br), esta 
responsável pelos serviços de: inscrições 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 



  
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de 
minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 
  
1. Estou ciente de que se trata de um evento. 
  
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta 
PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica 
que me impeça de praticar atividades físicas. 
  
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos 
envolvidos e suas conseqüências pela participação nesta PROVA (que 
incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os organizadores, 
colaboradores e patrocinadores do evento de TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, 
que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 
  
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 
regulamento da PROVA.  
 
5. No ato da inscrição, estou ciente de todas as minhas obrigações.  
 
6. Estou ciente que a camiseta atleta poderá ter a numeração e/ou 
modelo alterados, diante que escolhi, em virtude de quantidade. 
Portanto, não haverá de minha parte qualquer reclamação se houver o 
ocorrido.  
 
7. Estou ciente que o kit atleta deverá ser retirado pessoalmente pelo 
próprio inscrito. 
 
8. Estou ciente que SOMENTE atletas inscritos correrão na prova. 
 
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e 
qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por 
conseqüência da minha participação nesta PROVA. 

 

15. Por ser a verdade, me inscrevo no “single racing RF Treinamento” 


