REGULAMENTO
Importante:
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a
critério da organização ou ainda por motivos legais ou motivos de força maior.
1 A PROVA
1.1. A Prova de Corrida de Obstáculos EXTREME ADVENTURE, denominada EVENTO, será
realizada no dia 01 DE MAIO DE 2022, na fazenda Magalhães, sitio campo novo, as margens da
br-232, (em frente ao jacauna) em caruaru-PE, independentemente da condição climática.
Poderão participar do EVENTO adultos acima de 14 anos, devidamente inscritos, doravante
denominados ADVENTURE’S.
Fazem parte doEVENTO:
A Modalidade: ELITE e BATERIAS DE GRUPOS, denominados categoria TRAIL, uma
Corrida de Obstáculos com um percurso aproximadamente de 5 quilômetros e
mais de 20 obstáculos.
O horário das largadas da prova ficará sujeito a alterações por motivos tais como a
quantidade de inscritos, ou problemas de ordem extrema como, tráfego intenso, falhas
de comunicação, suspensão no fornecimento de euquipamentos, entre outros.
1.2. O EXTREME ADVENTURE Irá ter inicio as 08:00 Horas da manha do dia 01 de maio de
2022 (domingo). É aconselhado a presença do atleta corredor, uma hora antes do hoario
previsto para o inicio do evento.
1.3. Todo Atleta é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a inscrição, o
Atleta deve ler o documento. Os inscritos no Evento estão automaticamente de acordo e aceitam
todos os termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e estipuladas.
-------------------------------------------------------------------2. LARGADAS
2.1. A primeira largada está prevista para às 08:00h. Portanto os Atletas deverão se posicionar em
frente ao banner da largada com 20 minutos de antecedência já equipados e aptos a participar da
sua largada.
2.2. A partir do posicionamento de todos os atletas em baixo do banner da largada, todos
poderão ser identificados por a cor da pulsiera que estarão portando. Sendo assim serão
liberados para a sua largada.
2.3. Por tratar-se de largadas por categoria, os atletas deverão respeitar os horários conforme for
sendo chamada cada bateria por a cor da pulseira.
2.4. O NÃO cumprimento do item 2.3. desclassificará automaticamente o atelta.

2.5. É importante chegar com 1 hora e 30 minutos de antecedência para evitar transtornos em
sua largada, para que consiga estacionar o carro e pegar seu número de identificação/
bandana/camisa com tranquilidade.
2.6. Caso o atleta chegue no local do evento após o horário da sua largada, não será possível
largar em outra bateria. Fica a critério da organização do evento permitir ou não que o atleta
largue em outra bateria. Após o encerramento do evento nenhuma largada será realizada e não
haverá restituição do valor da inscrição.
-------------------------------------------------------------------3. PERCURSO
3.1. Percurso de 5+km
3.2. O Atleta é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de
punição ou desclassificação para quem burlar o percurso. O uso de atalhos é PROIBIDO.
3.3. NÃO será permitido o uso de apoio externo de qualquer espécie nas categorias
ELITE e GROUP(TRAIL).
3.4. Os competidores das demais baterias ou “ Grupo-TRAIL” poderão dar ajuda uns aos outros.
EXCETO a categoria ELITE.
3.5. É de responsabilidade do atleta se manter hidratado adequadamente. A Organização
distribuirá hidratação em 3 (ou mais) pontos durante o percurso da corrida e na chegada.
-------------------------------------------------------------------4. SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE
4.1. O Atleta assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências decorrentes
da sua participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de qualquer natureza.
Fica a organização, bem como quaisquer dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da
responsabilidade.
4.2. Todo atleta é obrigado a CONFIRMAR na hora de efetuar a inscrição no SITE, o termo
de responsabilidade. A não aceitação do termo pode acarretar na não participação do atleta na
prova, de acordo com a avaliação soberana da organização.
-------------------------------------------------------------------5. EQUIPAMENTOS
5.1. É obrigatório o uso da Bandana/Número de Identificação corretamente. Colocando a
bandana sempre com o número virado para frente.
5.2. É obrigatório o uso da pulseira para que o atleta seja identificado e liberado para a
concentração da largada.
OBS.: O NÃO cumprimento do item 5.1. desclassificará automaticamente o participante.
OBS.: O NÃO cumprimento do item 5.2. impede a participação do atleta na corrida.
OBS.: O NÃO cumprimento do item 5.2. não haverá a troca da pulseira em hipótese alguma.

-------------------------------------------------------------------6. KIT DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Ao se inscrever na EXTREME ADVENTURE e pagar a taxa de inscrição o Atleta
está ativando sua participação.
6.2. O kit de participação do EXTREME ADVENTURE, vinculado à taxa de inscrição, é
composto do número de identificação/Bandana, pulseira e a camisa.
6.3. O número de identificação/bandana é pessoal e intransferível. Em caso de perda do número
de identificação/bandana durante a corrida, o participante sofrerá um acréscimo de 5 (cinco)
minutos no tempo final da prova. Não é permitida qualquer alteração e mutilação sob pena de
desclassificação.
6.4. Todo ATLETA que terminar o EXTREME ADVENTURE dentro da duração máxima
prevista no item 1.3 acima receberá uma medalha de participação.
6.5. Não estão incluídos no kit de participação os seguintes itens:
• Troféus (detalhes ou Bonificação).
• Bonificações por meta atingida.
• Outros.
NÃO haverá entrega de MEDALHA aos atletas que NÃO completarem a prova ou para
os que desistirem de participar da competição, a qualquer tempo.
6.6. A escolha do tamanho da camiseta ficará disponível no site assim que é efetuada a
inscrição do atelta, a entrega da camisa será feita em datas divulgadas no instagram e
demais midias sociais do EXTREME ADVENTURE, para que o fornecedor tenha tempo
hábil de produção, e não faltem vestimentas pros demais atletas. Após a retirada da
camiseta, não haverá troca do tamanho da opção escolhida.
6.7. O correto uso da Bandana/Número de Identificação é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem na tenda de captação de dados instalada em algum ponto
específico do evento. Motivo pelo qual os ATLETAS isentam a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade nesse sentido.

-------------------------------------------------------------------7. INSCRIÇÕES, PRAZOS E VALORES, CATEGORIAS E HORÁRIOS.
7.1. As inscrições serão feitas VIA INTERNET, no site www.extremeadventure.com.br até uma
semanda ou dia antes do dia do evento, podendo ser prorrogada ou encerrada a critério da
ORGANIZAÇÃO.
7.1.1 Será realizada uma venda especial das inscrições para os atletas que formarem equipes
com 10 participantes, tendo assim 10% de desconto em cada inscrição referente ao valor
unitario da inscrição individual.
7.1.1.1 Inscrições:
Elite (M/F) - R$ 160,00 + taxa (lote sujeito a virada por criterio da organização)
Group-TRAIL (M/F) - R$ 100,00 + taxa (lote sujeito a virada por criterio da organização)
Individual TRAIL (M/F) - R$ 120,00 + taxa (lote sujeito a virada por criterio da organização)
Obs.: as viradas de lote poderão ser feitas sem aviso prévio a critério da organização.
7.2. As categorias são:
ELITE: Estes ATLETAS estão competindo para ganhar prêmios e troféus, testar-se contra os
melhores dos melhores. Nesta categoria, você não poderá receber ajuda de outro atleta, se não,
será automaticamente desclassificado.

• Elite Masculino: acima de 18 anos (idade mínima permitida). Horário: 08:30h
• Elite Feminino: acima de 18 anos (idade mínima permitida). Horário: 08:30h
Group-TRAIL (bateria’s) / individual: Os ATLETAS desta categoria têm que seguir as
mesmas regras e padrões da CATEGORIA ELITE, porém não receberá trofeús, so medalha.
Nesta categoria, você poderá receber ajuda de outro atleta.
7.3. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, hipótese em que envidará esforços para
divulgar as mudanças através do site e/ou redes sociais.
7.4. O ATLETA que ceder seu número de identificação/bandana para outra pessoa,será
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer
responsabilidade da organização do EVENTO, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos
envolvidos. Neste caso será aplicado uma suspensão de 1 (um) ano aos envolvidos nos eventos
EXTREME ADVENTURE.
--------------------------------------------------------------------

8. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
8.1. Preencha de forma correta e completa sua ficha de inscrição.
8.2. Imprima o boleto bancário ou o comprovante do cartão de crédito.
8.3. Efetue o pagamento conforme o indicado no boleto (sob nenhuma circunstância serão
aceitos como válidos boletos com data posterior à data de encerramento das inscrições).
8.4. Pagamentos realizados via boleto bancário tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
pagamento para serem compensados no sistema e receber a confirmação de pagamento no
email cadastrado.
8.5. Pagamentos realizados via cartão de crédito são aprovados no mesmo dia.
8.6. O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do
pagamento, não da data de preenchimento da ficha.
8.7. Não serão aceitos pagamentos por caixa expresso e depósitos sem prévia
solicitação por parte da ORGANIZAÇÃO.
8.8. O comprovante de pagamento é um documento único, não tendo a
ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo.
8.9. Caso haja fraude comprovada na inscrição, os Adventure’s envolvidos serão
automaticamente desclassificados da Corrida de Obstáculos – EXTREME ADVENTURE.
Respondendo por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades
competentes.
-------------------------------------------------------------------9. POLÍTICA DE CANCELAMENTO
9.1. O ATLETA poderá solicitar o cancelamento da sua inscrição, conforme consta no Código de
Defesa do Consumidor Art. 49.,no prazo de 7 (sete) dias após a efetivação do seu pedido e não na
data prevista para acontecer o EXTREME ADVENTURE.
9.2. Neste caso, se o pedido foi pago com cartão de crédito, o estorno será realizado no mesmo
cartão utilizado sendo creditado em sua próxima fatura ou subsequente.
9.3. Caso o pedido tenha sido pago com boleto bancário, o estorno será realizado em conta
bancária do responsável pelo pedido em até 10 dias úteis após informada. A solicitação do
estorno deve ser realizada por escrito pelo RESPONSÁVEL DO PEDIDO através do email
extremeeadventure@gmail.com informando o número do pedido, nome, cpf e e-mail cadastrado.
OBS.: Não haverá restituição do valor da inscrição após o prazo informado no item 9.1. de acordo
com a Lei do Código de Defesa do Consumidor.
--------------------------------------------------------------------

10. ENTREGA DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO/BANDANA, CAMISA E PULSEIRA.
10.1. A entrega do envelope para a CATEGORIA ELITE MASCULINO e FEMININO será
realizada em pontos estragegicos divulgados no instagram do EXTREME ADVENTURE
(@extreme_adventure_)
OBS.: Para a retirada do seu número de identificação/bandana, camisa e pulseira, (kit),
recomenda-se chegar dentro dos horarios previstos na divulgação da entrega dos kits nas
referentes cidades.
10.2. Para retirar o kit atleta que por algum motivo não constar na listagem oficial, é
necessário apresentar :
A) Documento de identidade original com foto;
B) COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não
serãoaceitas cópias, em hipótesealguma).Essecomprovante seráretidona entrega do kit.
------------------------------------------------------------------11. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E FOTOS
11.1. O resultado estará disponível no site www.extremeadventure.com.br em até 48 horas do
término do EVENTO.
11.2. As fotos serão disponibilizadas no site da EXTREME ADVENTURE em até 2 (dois) dias úteis
após o término do evento e cada atleta poderá fazer o download de 3 (três) fotos como cortesia da
organização do Evento.
11.3. Para a CATEGORIA ELITE, haverá premiação em troféus para os 3 (três) primeiros
colocados, MASCULINO e FEMININO. Caso o atleta não esteja presente no momento da
cerimônia de premiação, o mesmo perderá o direito aos prêmios.
11.4. As contestações de qualquer natureza no dia do EVENTO devem ser submetidas em até 30
(trinta) minutos após a divulgação dos resultados, que é feita pela organização em um painel
designado especificamente para este fim. As contestações devem ser submetidas por escrito e
assinadas pelo acusador. As acusações formais contra outros atletas também devem ser feitas
por escrito e descrever o caso com precisão. Todas as contestações serão investigadas.
11.5. Qualquer reclamação sobre o resultado oficial do EVENTO deverá ser feita, por escrito, à
ORGANIZAÇÃO, em até 03 (três) dias úteis após a primeira publicação do resultado no site do
“EXTREME ADVENTURE” pelo email extremeeadventure@gmail.com
--------------------------------------------------------------------

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Todo ATLETA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá
uma medalha de participação.
12.2. Haverá pódio na categoria elite com entrega de troféus e premiações para os 3 (três)
primeiros colocados masculino e para as 3 (três) primeiras colocadas no feminino, respeitando a
ordem de quem cruzar a linha de chegada primeiro.
12.3. Haverá medalha de premiação para os primeiros colocados da categoria individual
GROUP-TRAIL (masculino e feminino).
12.4. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de bonificação, que será
divulgada no site do EVENTO ou redes sociais.
12.5. As bonificações de incentivo por objetivo atingido (incluindo-se troféus, medalhas especiais
ou qualquer outro tipo de bonificação, serão entregues SOMENTE para o ATLETA presente na
cerimônia de premiação).
OBS.: Prêmios de nenhuma espécie serão entregues posteriormente ao momento designado para
tal.
-------------------------------------------------------------------14. SEGURO
14.1. Haverá para atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio médico com
ambulâncias/bombeiros para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A
continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer
outra necessidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sobresponsabilidade desta. A
ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha a ter
durante ou após o EVENTO.
14.2. O ATLETA ou seu(a) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre
outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, sobre as
consequências desta decisão.
14.3. A ORGANIZAÇÃO não é responsável por nenhum problema ocorrido antes ou depois
do EVENTO.
-------------------------------------------------------------------15. VIOLAÇÃO E CONDUTA
15.1. Nenhum ATLETA pode ser desrespeitoso com os diretores de prova, oficiais, staffs,
outros corredores, voluntários e espectadores.
15.2. Não é permitido o uso de linguagem obscena ou abusiva durante a Corrida de
Obstáculos EXTREME ADVENTURE.
15.3. Não é permitido nenhum tipo de agressão física a nenhum integrante da
EXTREME ADVENTURE.
15.4. A violação de qualquer um dos itens acima acarretará em desqualificação do evento e
eventuais sanções legais.
-------------------------------------------------------------------16. MEIO AMBIENTE
16.1. É estritamente proibido jogar lixo no chão. Lixeiras estarão disponíveis nas áreas de hidratação
e em pontos específicos na arena do evento. Não será permitido durante o percurso, o descarte
do seu lixo fora das áreas designadas pela organização.
--------------------------------------------------------------------

17. REGRAS GERAIS DO EVENTO
17.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. Todo o material de uso
desportivo pessoal deve ser de propriedade do atleta. A organização da prova não fornecerá
equipamentos, salvo os entregues junto ao kit atleta.
17.2. Ao participar deste EVENTO, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
nome e voz, que poderão ser divulgados através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos ao EXTREME ADVENTURE, sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.
17.3. As filmagens, fotografias ou qualquer material audio-visual relativos ao EXTREME
ADVENTURE têm os direitos reservados aos organizadores, ficando sujeito à autorização prévia
para realização por terceiros. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um
profissional para a cobertura do EVENTO estará sujeita à autorização e aprovação pela direção do
“EXTREME ADVENTURE”.
17.4. A segurança do EVENTO receberá apoio dos Órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos atletas.
17.5. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR no
vestiário, tais como relógios, roupas e acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de
som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc.
17.6. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no vestiário do
evento.
17.7. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos atletas no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio
de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do
EVENTO.
17.8. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as
grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em qualquer
outro momento, sob qualquer pretexto.
17.9. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores,
não se responsabilizam por prejuízos ou dano causado pelo atleta inscrito no EVENTO seja ao
patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do causador do dano.
17.10. Poderá os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
17.11. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente
recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte,
poderá a qualquer tempo ser desclassificado do EVENTO.
17.12. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES,
PATROCINADORES E APOIADORES, em seu nome e de seus sucessores.

17.13. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS,
para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer
outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
17.14. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento
sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações através
de envios de informativos técnicos, notícias através de nossa assessoria e mídias sociais.
-------------------------------------------------------------------18. CANCELAMENTO, SUSPENSÃO OU ADIAMENTO DO EVENTO.
18.1. A Organização do EVENTO, primando pela segurança dos ATLETAS, poderá determinar a
suspensão da Corrida de Obstáculos EXTREME ADVENTURE, iniciada ou não, por questões de
segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Os atletas ficam cientes que deverão
assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual suspensão do evento (iniciada
ou não) por questões de segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade para a
Organização. Não haverá devolução do valor da inscrição.
18.2. O EVENTO poderá ser adiado ou cancelado a critério da Organização, sendo comunicada
aos inscritos esta decisão pelo site oficial e/ou páginas de redes sociais do EVENTO. Na hipótese
de adiamento do EVENTO, não haverá devolução do valor da inscrição.
-------------------------------------------------------------------14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
14.1. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer através do email
extremeeadventure@gmail.com
14.2. 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.
Caruaru, PE, Nordeste – BRAZIL
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