REGULAMENTO
CROSS URBANO 2018, 5ª edição
A série de eventos “Cross Urbano” é um circuito de corridas conceito que serão
realizadas nas arenas da copa do mundo padrão FIFA nas distâncias de 6km. Os
participantes inscritos terão a oportunidade de forma inusitada e inédita de
percorrer os estádios e suas cercanias. O percurso passará por locais como: túneis,
passarelas, rampas, volta olímpica ao redor do gramado, arquibancada inferior e
corredores maximizando assim as suas utilizações de forma inteligente e
multidisciplinar através de outros esportes além do futebol. O evento também conta
com várias inovações como: Largada por categoria de idade, evento noturno, camisa
de manga longa, food trucks e desconto para correntistas e economiários CAIXA.
DATA, HORA e LOCAL:
14 de abril
Sábado 19h

Estádio Nacional (Mané Garrincha), Brasília - DF

16 de junho
Sábado 19h

Mineirão, Belo Horizonte - BH

01 de setembro
Sábado 19h

Arena Castelão, Fortaleza - CE

1. CATEGORIAS / HORÁRIOS de LARGADA e ENTREGA DE KITS:
O Cross Urbano terá um total de até 07 LARGADAS em baterias, conforme os horários
abaixo e definidos de acordo com a FAIXA ETÁRIA do ATLETA. O atleta somente estará
apto a PREMIAÇÃO em sua categoria se tiver largado obrigatoriamente no horário
definido para sua bateria. Haverá um limite máximo de 350 participantes por largada
de bateria entre homens e mulheres da mesma categoria de idade.
Estádio Nacional, Brasília – DF, 14 de abril
PROGRAMAÇÃO
Horário das Largadas
19:00 - 55 a 59 anos, 60 a 64 anos e acima de 65 anos (masculino e feminino)
19:15 - 50 a 54 anos (masculino e feminino)
19:25 - 45 a 49 anos (masculino e feminino)
19:35 - 40 a 44 anos (masculino e feminino)
19:45 - 35 a 39 anos (masculino e feminino)
19:55 - 30 a 34 anos (masculino e feminino)
20:05 - 16 a 24 anos e 25 a 29 anos (masculino e feminino)
20:55 - Cerimônia de Premiação
Entrega de kits DF:
Dia 13/04 das 12h às 21:30 (sexta-feira) e dia 14/04 (sábado) das 10h às 15h.
Boulevard Shopping - Setor Terminal Norte Conjunto J - Asa Norte, Brasília - DF
Para fins de definição da categoria de idade, vale a data que o atleta tiver em 31
de dezembro de 2018.

Mineirão, Belo Horizonte - MG, 16 de junho
PROGRAMAÇÃO
Horário das Largadas
19:00 - 55 a 59 anos, 60 a 64 anos e acima de 65 anos (masculino e feminino)
19:15 - 50 a 54 anos (masculino e feminino)
19:25 - 45 a 49 anos (masculino e feminino)
19:35 - 40 a 44 anos (masculino e feminino)
19:45 - 35 a 39 anos (masculino e feminino)
19:55 - 30 a 34 anos (masculino e feminino)
20:05 - 16 a 24 anos e 25 a 29 anos (masculino e feminino)
20:55 - Cerimônia de Premiação
Entrega de kits MG:
DECATHLON
Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495 - União, Belo Horizonte
Dia 15/06 das 12h às 21:30h (sexta-feira) e dia 16/06 (sábado) das 10h às 15h.
Para fins de definição da categoria de idade, vale a data que o atleta tiver em 31
de dezembro de 2018.
Arena Castelão, Fortaleza – CE, 01 de setembro
PROGRAMAÇÃO
Horário das Largadas
19:00 - 55 a 59 anos, 60 a 64 anos e acima de 65 anos (masculino e feminino)
19:15 - 50 a 54 anos (masculino e feminino)
19:25 - 45 a 49 anos (masculino e feminino)
19:35 - 40 a 44 anos (masculino e feminino)
19:45 - 35 a 39 anos (masculino e feminino)
19:55 - 30 a 34 anos (masculino e feminino)
20:05 - 16 a 24 anos e 25 a 29 anos (masculino e feminino)
20:55 - Cerimônia de Premiação
Para fins de definição da categoria de idade, vale a data que o atleta tiver em 31
de dezembro de 2018.
Entrega de kits CE:
Local a definir.
Dia 31/08 das 12h às 21:30h (sexta-feira) e dia 01/09 (sábado) das 10h às 15h.
2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
a. Os ATLETAS podem participar do EVENTO inscrevendo-se na PROVA por categoria de
idade até atingir o limite máximo de participantes ou o término das inscrições.

3. REGRAS GERAIS DO EVENTO
a. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte,

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
b. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda
que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão
e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
c. Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para
remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE
PÚBLICA sob responsabilidade desta.
d. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se 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.
e. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.
f. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos: banheiros do estádio e guardavolumes localizados próximos da LARGADA e CHEGADA.
g. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR no
Guarda-Volumes tais como; relógios, roupas ou acessórios de alto valor,
equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc.
h. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no GuardaVolumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.
i. 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.
j. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste
ergométrico prévio para todos os ATLETAS.
k. Os acessos à ÁREA EXCLUSIVA DE LARGADA serão sinalizados, sendo proibido pular
as grades que delimitam esta área para entrar na pista no momento da LARGADA ou
em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto, sob o risco de
DESCLASSIFICAÇÃO.
l. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA
inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e
exclusiva responsabilidade do mesmo.
m. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA-OFICIAL da competição deverá ser
feita expressamente, à ORGANIZAÇÃO (mesa de cronometragem), em até 30 minutos
após a primeira publicação do resultado no quadro de resultados do evento
localizado na arena central. Em caso de recurso apresentado, uma comissão será
criada para deliberar a posição oficial da ORGANIZAÇÃO.

n. É obrigação do atleta estar 30 minutos antes do horário definido para a sua
LARGADA próximo ao pórtico de largada/chegada do evento. É responsabilidade única
de o atleta saber do horário de sua LARGADA. Antes de cada LARGADA os atletas
pertencentes à categoria da próxima LARGADAserão orientados a entrar numa área
de isolamento aondea organização irá certificar que o atleta pertence à BATERIA de
LARGADA em questão. O atleta somente estará apto à classificação em sua categoria
se tiver “largado” obrigatoriamente no horário definido para sua bateria. Caso o
atleta PERCA O HORÁRIO DE SUA LARGADA ele não terá direito a classificação e ou
PREMIAÇÃO, podendo o mesmo largar SOMENTE em uma categoria de LARGADA
posterior a sua e tendo seu número de identificação marcado/anotado ao entrar na
área exclusiva de largada.
o. 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 deste
EVENTO.
p. Todo ATLETA tem a obrigação de fornecer corretamente seus dados através da
Ficha de Inscrição realizada via internet.
q. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E
PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.
r. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não
comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova.
s. 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.
t. O NÚMERO DE PEITO deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta.
u. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação ou má
visualização de tal número implicará na desclassificação do ATLETA ou poderá ser
retirado antes do funil de chegada pelos fiscais do EVENTO.
v. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis no
evento ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo.
x. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando
estas alterações na retirada do Kit e/ou sua rede social.
y. O ATLETA estará ciente, ao secadastrar ou inscrever-se, estar incluído
automaticamente no banco de dados do Cross Urbano, autorizando desde já, a enviar
para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência
eletrônica ou física para participar de qualquer promoção, ação promocional e

programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus
parceiros.
z· O ATLETA não deverá portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento,
incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade no evento
voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material político,
promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem
autorização por escrito da organização; e também, nenhum tipo de material ou
objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes e / ou das pessoas
presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima
descritas.

4- KIT DE PARTICIPAÇÃO
a. O Kit de participação de evento, vinculado a taxa de inscrição é composto de:
- Número de Peito de uso obrigatório e intransferível;
- Camisa manga longa Premium;
- Sacola em tecido PET com botão de pressão;
- Medalha de participação, frutas premium e suco orgânico para os participantes que
completarem o percurso;
b. Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas
promocionais oferecidas como forma de cortesia e brinde com cotas limitadas de
quantidades sem a obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho no
ato da entrega de kit e/ou nas suas instalações. O tamanho assinalado no ato da
inscrição não garante a disponibilização do mesmo, apesar que é confeccionado uma
grade de camisas com lastro em cima da estimativa apurada 30 dias antes do evento.
c. O serviço de empréstimo de chip de cronometragem, elaboração, fornecimento de
resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos, o participante fica ciente de
que a responsabilidade do uso do chip e instalação em seu corpo/vestuário é de sua
responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado,
pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo
de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e
Realizadores do fornecimento dos mesmos.
d. Poderá a ORGANIZAÇÃO receber reclamações e/ou solicitar informações aos
participantes para que auxiliem na correção de eventuais problemas dos resultados,
sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções e dentro do prazo
máximo de 30 (trinta) dias da data de realização do evento.
e. A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de
fale conosco através do site do evento e ou página do facebook, sendo a rede social
do evento a única fonte oficial de fornecimento de resultados.
f. Conforme este item do regulamento, a camiseta é uma cortesia. O tamanho
poderá ser alterado/entregue pela ORGANIZAÇÃO de acordo com a disponibilidade
em estoque.

g. Não haverá troca do tamanho da camiseta depois de encerrada a entrega de kit.

5- REGRAS ESPECÍFICAS
a. A idade mínima exigida para a participação é de 16 anos, completos até o dia 31
de dezembro do ano da prova.
Caso não tenha a idade mínima permitida ou tenha informado a idade incorreta e
venha ser constatada pela ORGANIZADORA, não haverá a devolução do valor da
inscrição em nenhuma das hipóteses.
b. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e
tenha uma autorização por escrito do ATLETA, acompanhada de cópia de um
documento de Identidade do ATLETA, que deverá ser apresentado pelo terceiro no
ato da inscrição ou da retirada do kit.
c. O EVENTO terá duração máxima de 2:30 h (duas horas e trinta minutos) da
primeira largada até a última premiação.
d. O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar
para alcançar qualquer tipo de vantagem.
e. É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico
sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO.
f. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA.
g. A participação do ATLETA no EVENTO é individual.
h. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética,
e treinou adequadamente para o EVENTO.
i. A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no EVENTO ATLETAS
especialmente convidados.
j. Todas as categorias de idade têm um limite máximo de 350 participantes entre
homes e mulheres.

6 - INSCRIÇÕES, VALORES, PRAZOS e DESCONTO PARA ECONOMIÁRIOS E
CORRENTISTAS CAIXA
a. As inscrições serão feitas através da INTERNET no site, www.ticketagora.com.br
para todos os ATLETAS individuais.
b. Inscrições em grupos/assessorias podem ser feitas a partir do dia 01 de fevereiro,
sendo necessário um mínimo de 10 atletas para efetuar as inscrições do grupo/
assessoria ao valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), as quais deverão ser feitas
através do email: inscricoescross@gmail.com

c. O valor da inscrição é de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais). Haverá valores
promocionais e/ou dependendo do período da inscrição, as datas encontram
relacionadas abaixo.
d. Correntistas e Economiários da CAIXA tem direito ao maior desconto praticado que
é o valor do lote SUPER promoção até o dia 28 de março para qualquer das etapas do
Circuito Cross Urbano. Será solicitado comprovar vinculo a CAIXA na entrega de kits
mediante a apresentação do cartão do banco ou crachá de trabalho para retirar o kit
do participante. Caso não haja a comprovação solicitada será necessário o
pagamento de uma taxa adicional de R$ 24,00 (vinte quatro reais).
Estádio Nacional, Brasília - DF
Lote SUPER promoção R$ 66,00 (sessenta e seis reais) até 31 de janeiro de 2018 ou
até atingir o total de 200 inscrições na etapa.
Correntistas e Economiários da CAIXA tem desconto, R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
até 28/03/2018
Lote 01 promocional R$ 77,50 (Setenta e sete reais e cinquenta centavos) até
24/03/2018
Lote 02 promocional R$ 83,50 (Oitenta e três reais e cinquenta centavos) de
25/03/2018 até 09/04/2018
Lote 03, valor cheio - R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais) somente na entrega de
kits, caso haja disponibilidade de vagas.
Mineirão, Belo Horizonte - BH
Lote SUPER promoção R$ 66,00 (sessenta e seis reais) até 31 de janeiro de 2018 ou
até atingir o total de 200 inscrições na etapa.
Correntistas e Economiários da CAIXA tem desconto, R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
até 28/03/2018
Lote 01 promocional R$ 77,50 (Setenta e sete reais e cinquenta centavos) até
25/05/2018
Lote 02 promocional R$ 83,50 (Oitenta e três reais e cinquenta centavos) de
26/05/2018 até 10/06/2018
Lote 03, valor cheio - R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais) somente na entrega de
kits, caso haja disponibilidade de vagas.
Arena Castelão, Fortaleza - CE
Lote SUPER promoção R$ 66,00 (sessenta e seis reais) até 31 de janeiro de 2018 ou
até atingir o total de 200 inscrições na etapa.
Correntistas e Economiários da CAIXA tem desconto, R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
até 28/03/2018
Lote 01 promocional R$ 77,50 (Setenta e sete reais e cinquenta centavos) até
11/08/2018
Lote 02 promocional R$ 83,50 (Oitenta e três reais e cinquenta centavos) de
12/08/2018 até 26/08/2018
Lote 03, valor cheio - R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais) somente na entrega de
kits, caso haja disponibilidade de vagas.
d. Haverá um LIMITE MÁXIMO de 350 participantes por bateria de largada
independente das categorias de idade ou sexo.

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 sem prévio aviso.

7 - FORMAS DE INSCRIÇÃO
a. Plataforma de inscrição online: www.ticketagora.com.br ou através do link de
inscrições do evento no site www.crossurbanocaixa.com.br e/ou facebook:
Crossurbanocaixa
ATENÇÃO: Poderá haver inscrições para o EVENTO disponíveis no local de entrega de
kits, caso não tenha sido atingido o número máximo de inscritos, ou a critério da
ORGANIZAÇÃO, que estarão sujeitas a confirmação no local, no custo estipulado
neste regulamento na data limite da inscrição.
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
a. Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição.
b. Imprima o boleto bancário para pagamento em parcela única.
c. Efetue o pagamento conforme o indicado no boleto.
d. Poderá efetuar o pagamento também por cartão de crédito.
f. O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação
do PAGAMENTO, confirmação da transferência ou aprovação da administradora do
cartão de crédito e/ou aprovação dos dados, não da data de preenchimento da ficha.
g. Não serão aceitos pagamentos por CAIXA EXPRESSO e depósitos sem prévia
solicitação e/ou autorização por parte da ORGANIZAÇÃO.
h. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a
ORGANIZAÇÃO cópia dos mesmos.

8. - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO
a. A entrega do Kit será feita em local e datas divulgadas no site do Cross Urbano.
b. Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar um dos documentos abaixo:
- Documento de Identidade;
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
c. Com o Kit, o ATLETA recebe um NÚMERO DE PEITO.
d. Quando da retirada do número de peito, o ATLETA deverá conferir seus dados
pessoais.
e. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do número de peito.

f. Aos correntistas e economiários da CAIXA será solicitado comprovar vinculo a CAIXA
na entrega de kits mediante a apresentação do cartão do banco ou crachá de
trabalho para retirar o kit do participante. Caso não haja a comprovação solicitada
será necessário o pagamento de uma taxa adicional de R$ 24,00 (vinte quatro reais).

9 - CHIP
a. O chip de cronometragem é descartável e será entregue na ENTREGA DE KITS.
b. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis.
c. A ORGANIZADORA não se responsabiliza por uso incorreto e/ou dano causado a este
dispositivo caso o seu tempo não seja registrado.
d. O uso do chip é OBRIGATÓRIO e intransferível aos ATLETAS que o receberem,
acarretando a desclassificação do ATLETA que não o utilizar ou eventualmente
constatado o uso inadequado.

10 - CLASSIFICAÇÕES DA CORRIDA
a. A classificação dos ATLETAS na prova será definida conforme seu tempo de
chegada.
b. Farão parte da CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DO EVENTO todos os ATLETAS
inscritos na CATEGORIA e conforme sua faixa etária. O tempo a ser utilizado para
esta classificação será o de TEMPO LÍQUIDO.
c. O atleta somente estará apto a PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO em sua categoria se
tiver “largado” obrigatoriamente no horário definido para sua bateria.
d. Para fins de definição da categoria de idade, vale a data que o atleta tiver em
31 de dezembro de 2018.

11– PREMIAÇÕES
a. Serão premiados com troféus somente os três primeiros colocados masculino/
feminino nas categorias de idade. NÃO há premiação, nem classificação para os
melhores geral do evento.
b. Todo ATLETA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá
uma medalha de participação.
c. Somente na data da realização do EVENTO receberão premiação os ATLETAS
classificados do 1º ao 3º Lugares nas categorias de idade, não haverá envios de
troféus pelos correios. Existe há possibilidade de o atleta receber o troféu, indo
pessoalmente buscar o seu troféu junto a produção local do evento, neste caso e
sendo sua responsabilidade terá um prazo máximo 30 dias após o evento.

d. Haverá cerimônia de premiação conforme PROGRAMAÇÃO OFICIAL do evento.
e. Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão
encaminhar-se imediatamente à área de premiação.
f. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação
que será divulgada no site do EVENTO.
g. Os ATLETAS que não estiverem presentes na entrega do prêmio no dia do evento,
mas a que dele fazer jus terão um prazo de até 30 (Trinta) dias para buscar o mesmo
junto a produção local do evento.
h. TODA e QUALQUER reclamação referente a premiação deverá ser feita SOMENTE
por escrito e entregue a ORGANIZAÇÃO do EVENTO no dia da realização do evento.

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
a. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou
participação especial.
b. Dúvidas sobre o EVENTO e/ou informações técnicas, esclarecer com a
ORGANIZAÇÃO Técnica, através do e-mail: crossurbanocaixa@gmail.com.
c. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO
por motivo de força maior, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou
parcialmente.
13 - MONTAGENS DE TENDAS DE ASSESSORIAS/TREINADORES/ACADEMIAS
a. Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar os locais para montagem de tendas de assessorias/
treinadores de acordo com a disponibilidade de espaço na área da arena central do
evento, desde que não interfira no bom andamento da prova.
b. Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO poderá
solicitar o remanejamento das tendas.
c. A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e
exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade.
d. Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a
ORGANIZAÇÃO solicitar que as assessorias/treinadores/academias retirem sua (s)
tenda(s) ou que a marca seja coberta.
e. As tendas não poderão ter sistema de som que interfira na sonorização do evento.
f. A organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e
objetos deixados no seu interior.

