RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM
04 de maio de 2019

REGULAMENTO OFICIAL
I – A PROVA
1 - O RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM será realizado no sábado, 04 de maio de 2019, em Itaparica e será
disputado individualmente nos seguintes segmentos e distâncias:
- RUNNING 16K – masculino e feminino – aproximadamente 16 km;
- RUNNING 6K – masculino e feminino – aproximadamente 6 km;
- RUNNING KIDS – masculino e feminino – entre aproximadamente 50 m e 1000 m;
2 - A largada da prova acontecerá em horários específicos (ver abaixo) conforme cada prova em frente ao Fortaleza de São
Lourenço, em Itaparica, Bahia, Brasil, com qualquer condição climática, salvo situação extrema de tempestades ou intercorrências
de qualquer natureza causadas na região da prova, ou ainda situações de vandalismo e/ou força maior, que poderá condicionar
atraso no horário de largada, modificação do percurso ou cancelamento do evento. As largadas acontecerão conforme agenda a
seguir:
- Largada dos 16 km e 6 km: 09:00 h
- Largada da Corrida Kids: a partir de 09:30 h (em baterias, conforme faixa etária)
Obs.: é possível também que ocorram largadas por gênero (homens, mulheres e crianças separados por 5 minutos entre eles), de
acordo com a avaliação da prova sem qualquer necessidade de aviso prévio.
3 - A prova terá a duração máxima de 2:45 h e o atleta que em qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, será
convidado a se retirar da prova. A prova tem o Permit da FBA - Federação Baiana de Atletismo e o apoio técnico da ATEC-BA Associação de Treinadores de Corrida de Rua da Bahia.
4 – O RUNNING DAVENTURA 2019 é válido como a 1ª etapa do CBTR – Circuito Baiano de Trail Running 2019, sendo considerado
uma prova Short Trail (< 21 km). A idade mínima para pontuar e ser ranqueado no Circuito Baiano de Trail Running é de 18 anos,
completos até 31 de dezembro de 2019. Para pontuar e ser ranqueado no CBTR o atleta precisa ser cadastrado na Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt) como Corredor de Trilha. Para mais informações sobre o CBTR 2019, acesse
http://www.adventuremag.com.br/hotsite/cbtr/.
5 - A Corrida RUNNING KIDS DAVENTURA tem seu regulamento específico disponibilizado no Anexo I deste regulamento.
II – REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1 – As inscrições do O RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM serão realizadas pelo site de forma "online", com
cadastro e pagamento através do site http://www.centraldacorrida.com.br/running-daventura-2019-itaparica-a-origem/ e
presencial no escritório DAVENTURA.
2 – O período de inscrição é de 04 de fevereiro a 30 de abril de 2019, ou até as vagas se esgotarem, sobre este último, sem obrigar
a organizadora a qualquer comunicação prévia. Os valores e prazos de inscrição são:
RUNNING 6K e RUNNING 16K
1) R$ 100,00 (1º Lote: de 04/02 até 24/02) + taxa de inscrição (para inscrições online)
2) R$ 110,00 (2º Lote: de 25/02 até 10/03) + taxa de inscrição (para inscrições online)
3) R$ 130,00 (3º Lote: de 11/03 até 31/03) + taxa de inscrição (para inscrições online)
4) R$ 150,00 (4º Lote: de 01/04 até 30/04) + taxa de inscrição (para inscrições online)
RUNNING KIDS
1) R$ 50,00 (1º Lote: de 04/02 até 24/02) + taxa de inscrição (para inscrições online)
2) R$ 55,00 (2º Lote: de 25/02 até 10/03) + taxa de inscrição (para inscrições online)
3) R$ 65,00 (3º Lote: de 11/03 até 31/03) + taxa de inscrição (para inscrições online)
4) R$ 75,00 (4º Lote: de 01/04 até 30/04) + taxa de inscrição (para inscrições online)
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Obs.: todas as inscrições realizadas online (Kids, 6K e 16K) possuem taxa de inscrição cobrada pelo Sistema de Inscrições. As inscrições presenciais
não possuem taxa de inscrição.

a) As inscrições estão limitadas ao número máximo de 500 atletas que poderão estar distribuídos aleatoriamente nos segmentos
e respeitando o limite máximo de vagas. Quando este número for atingido, as inscrições serão encerradas, sem obrigação de aviso
prévio por parte da ORGANIZAÇÃO;
b) Não será realizada inscrição no dia da prova sob nenhuma hipótese.
3 – Ao se inscrever no RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM o participante o faz de forma pessoal e intransferível,
não podendo haver transferência dessa inscrição para outro participante, em qualquer situação. Caso haja desistência, o atleta
tem até 15 (quinze) dias da realização da prova para solicitar o cancelamento e reembolso de 80% (oitenta por cento) do valor da
inscrição. O valor do reembolso será pago em até 30 (trinta) dias após a data de realização do evento.
4 – Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no momento da inscrição, ficando os mesmos
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados e/ou de terceiros (idosos e/ou crianças – com fim de obter
o valor diferenciado), a ORGANIZAÇÃO levará a situação ao conhecimento das autoridades competentes para que se tomem as
providências cabíveis.
5 – Ao se inscrever no evento o participante 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 informativos, mala
direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
6 – A inscrição dos atletas poderá ser feita por terceiros, desde que seja maior de idade e com cópia do CPF do participante, que
deverá ser apresentado pelo atleta, ou terceiro, no ato da retirada do kit, juntamente com o Recibo de Inscrição, Documento de
Identificação com Foto do Atleta (RG, CPF ou CNH), o Termo de Ciência e Responsabilidade e a Autorização de Retirada do Kit
por terceiros (se for o caso), ambos assinados pelo atleta, semelhante à assinatura do documento de identificação do atleta.
7 – A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições,
em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;
8 – O participante que ceder seu número de peito (ato proibido) para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do evento
formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano que venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer
responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento;
9 - Os atletas mirins do RUNNING KIDS DAVENTURA só poderão participar mediante inscrição feita por responsável, com cópia do
Documento de Identificação com Foto do Responsável (RG, CPF ou CNH), com assinatura do Termo de Responsabilidade de
Participação de Menor pelo responsável e se compromete a seguir as regras apresentadas no Anexo I - Regulamento RUNNING
KIDS DAVENTURA 2019.
10 – A Organização poderá a qualquer momento recusar a inscrição, negar a participação no evento, bem como desclassificar
qualquer participante que tenha prejudicado o evento em outras edições ou esteja prejudicando, tumultuando ou cometendo
injuria que venha a prejudicar o bom andamento do evento e/ou a imagem da ORGANIZAÇÃO, seus parceiros, apoiadores e/ou
patrocinadores.
III - ENTREGA DE KITS
1 – O(s) local(is) de entrega do KIT ATLETA serão informados no site do RUNNING DAVENTURA 2019
(www.running.daventura.com), até 1 (uma) semana antes da prova. O atleta é responsável por acompanhar as notícias do evento
no seu site oficial e retirar o seu kit de participação no(s) local(is) informado pela ORGANIZAÇÃO.
2 - O Kit de Participação do Atleta deverá ser retirado pelo próprio atleta ou terceiro com a entrega dos seguintes documentos:
a) Recibo de Inscrição (gerado via sistema de inscrição online/enviado para o e-mail do atleta cadastrado);
b) Termo de Ciência e Responsabilidade (assinado pelo atleta conforme CPF, RG ou CNH) (disponível no site);
c) Cópia de um Documento de Identificação com Foto do Atleta (RG, CPF ou CNH);
d) Autorização de Retirada do Kit por Terceiros (disponível no site) (se for o caso de retirada por terceiros);
e) Cópia de um Documento de Identificação com Foto do Terceiro responsável (se for o caso de retirada por terceiros);
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Obs.: todos os documentos supracitados serão retidos no momento da entrega do Kit de Participação do Atleta.
3 - No momento da retirada do kit, o atleta ou o responsável deverá conferir os dados, as senhas e o número de peito, sendo de
sua completa responsabilidade realizar esta conferência.
4 - O kit de participação, vinculado à taxa de inscrição é composto de:
- 1 (um) número de peito (participação) em papel tecnológico (não rasga e é resistente à água), de uso obrigatório, e senhas
(Retirada do Guarda-volumes, Kit Lanche e Medalha Finisher);
- 1 (um) CHIP descartável de cronometragem eletrônica, de uso obrigatório;
- 1 (uma) Medalha de participação (pós-prova – entregue ao final da prova somente para os atletas que concluírem os percursos);
- Certificado Eletrônico (pós-prova – disponível a partir de 30 dias após a publicação dos resultados oficiais);
Obs.: além do Kit de participação, o ATLETA poderá receber como cortesia e sem vínculo à taxa de inscrição:
- Camisa promocional e/ou comemorativa;
- Outros itens extras de cortesia fornecidos por parceiros e patrocinadores.
5 - 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 das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com disponibilidade da grade e
poderá ter tamanhos variados para que o participante escolha durante o processo de inscrição ou após efetuar o pagamento. O
tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue pela ORGANIZAÇÃO de acordo com a disponibilidade em estoque.
6 - Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
7 - O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de participar da prova e perderá
o direito ao kit. Não serão entregues kits no dia da corrida e nem após o evento. Os kits serão entregues conforme descritivo:
Data
02/05/18 (Quinta-feira)

Local
Auditório do Salvador Shopping (L2 ao lado da Renner) – Salvador – BA

Horário
9 h às 21 h

8 - A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente entre a altura da cintura e do peito, fixado na
camisa, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que
não cumprirem este artigo. O atleta também deverá manter o CHIP colado no verso do número de peito, o que garantirá o registro
do seu tempo de prova.
9 - RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM terá cronometragem eletrônica do tempo com CHIP. O participante fica
ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip e instalação em seu corpo/vestuário é de sua exclusiva responsabilidade,
bem como a passagem pelo funil de largada/chegada para captação dos dados, 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. Mas, em caso de falha eletrônica, devido às possíveis interferências eletromagnéticas, valerá o
resultado da arbitragem da FBA, para fins de premiação e pódio.
10 - Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção de eventuais
problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias da data de realização do EVENTO.
IV – GUARDA-VOLUMES
1 - Será disponibilizado o serviço de guarda-volumes, próximo à Arena de Largada, em local devidamente sinalizado e com
funcionamento das 7:00 h às 8:15 h para coleta de volumes e das 10:00 h às 12:00 h para devolução dos mesmos.
2 - A devolução será no mesmo local, mediante a apresentação do comprovante de entrega do guarda volume. Caso ocorra a
perda do comprovante, o atleta deverá esperar até a última pessoa retirar os pertences para que depois ele faça o reconhecimento
e a retirada dos seus objetos. Caso o pertence não seja retirado, o mesmo será enviado para a sede da DAVENTURA e o ATLETA
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deverá solicitar a retirada através do FALE CONOSCO. Caso o pertence não seja retirado no prazo de 30 (trinta) dias, o mesmo será
destinado para doação ou descarte.
3 - A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pelos itens deixados no guarda-volumes, pede e insiste que não sejam deixados
VALORES no guarda-volumes tais como: relógios, acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares,
cheques, cartões de crédito, carteiras com dinheiro, entre outros pois no ato da entrega do volume por parte do ATLETA aos
cuidados da ORGANIZAÇÃO não será feita uma vistoria ou abertura do volume para conferência do conteúdo.
4 - A ORGANIZAÇÃO não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas, sacos, bolsas ou qualquer tipo de
volume deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. A ORGANIZAÇÃO sugere que este
serviço seja utilizado apenas para pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente necessários para que o ATLETA os utilize
após a prova.
V – PREMIAÇÃO
1 - A premiação do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM será distribuída conforme tabela abaixo:
• GERAL:
RUNNING 6K e RUNNING 16K – Masculino e Feminino – Troféu do 1º ao 5º Lugar – será entregue no dia do evento após a apuração
dos resultados;
• POR FAIXA ETÁRIA:
- Provas KIDS, 6K, 16K – Masculino e Feminino – Certificado Eletrônico em PDF com arte específica do tema do evento - do 1º ao
3º Lugar – que o atleta receberá no e-mail cadastrado no site de inscrição, Central da Corrida – serviço realizado pela empresa
terceirizada de apuração eletrônica;
- Prova principal de 16K – Masculino e Feminino – Troféu para o 1º lugar de cada categoria (definida abaixo) entregue no mesmo
dia do evento após a apuração dos resultados;
- Categoria (18 a 19 anos).
- Categoria (20 a 24 anos)
- Categoria (25 a 29 anos)
- Categoria (30 a 34 anos)
- Categoria (35 a 39 anos)
- Categoria (40 a 44 anos)
- Categoria (45 a 49 anos)
- Categoria (50 a 54 anos)
- Categoria (55 a 59 anos)
- Categoria (60 a 64 anos)
- Categoria (acima de 65 anos)
Obs: Os atletas premiados na Classificação Geral não participarão da premiação por faixas etárias.
2 - Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o
descumprimento deste regulamento, receberão a Medalha de Participação;
3 - Não serão entregues medalhas e brindes para as pessoas que, mesmo inscritas, não participarem da prova.
4 - Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for iniciada. O atleta
que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação
da organização da prova;
5 - Não haverá premiação em dinheiro;
www.RUNNING.DAVENTURA.com
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6 - Os resultados oficiais do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM serão informados através do site oficial do
evento, www.running.daventura.com, até 120 h após o término do evento.

VI – GERAL
1 - Conforme a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de
rua é de 16 (dezesseis) anos, com as seguintes restrições:
a) Atletas com 16 e 17 anos de idade NÃO podem participar de provas com percurso igual ou superior a 10 km, portanto estes
atletas só poderão competir no RUNNING 6K.
b) A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o atleta terá
em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova.
2 - Se o atleta for menor de 18 anos será necessário levar o Termo de Responsabilidade de Participação de Menor impresso,
preenchido e assinado pelo pai, ou pela mãe, ou pelo responsável do Menor, além da cópia do Documento de Identificação do
Responsável com Foto (RG, CPF ou CNH) e cópia do Documento de Identificação do Menor (RG, CPF ou Certidão de Nascimento).
3 - Ao participar do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente este Regulamento da Prova e suas regras, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedora de seu estado de saúde assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da prova.
4 - A ORGANIZAÇÃO recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, para todos os
ATLETAS que pretendam se inscrever e participar por livre e espontânea vontade do EVENTO. Todos os atletas participantes
devem estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde
dos mesmos;
5 - Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo penalidade oriunda da FBA, CBAt ou federações de outros estados,
bem como que tenha causado injuria ou litígio em outras edições do evento à ORGANIZAÇÃO, ou ainda a outros atletas, parceiros,
apoiadores e/ou patrocinadores.
6 - Serão colocados à disposição dos participantes sanitários na Arena Social do evento;
7 - O participante 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 o diretor de prova, segundo recomendação do médico
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento;
8 - Haverá, para atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio com ambulância no local de largada e chegada de
sobreaviso e socorristas em pontos estratégicos dos percursos para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A
continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado
na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o
ATLETA venha a ter durante ou após a prova.
9 - O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a organização de
qualquer responsabilidade e despesas, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico;
10 - A organização não se responsabilizará por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas e terceiros
venham a sofrer durante a participação ou em qualquer momento do evento, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade
dos mesmos;
11 - Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores e realizadores, de nenhum
valor correspondente a equipamentos e 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 venham a sofrer durante a participação no evento.
12 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes;
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13 - O descumprimento das seguintes regras causará a desclassificação do atleta:
a) É proibido pular a grade de balizamento para entrar na pista no momento da Largada ou em qualquer outro momento;
b) O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem – é
proibido receber ajudar de qualquer natureza, empurrar, cortar caminho, pegar carona etc. O atleta é responsável por conhecer
plenamente o percurso do evento, suas bifurcações e caminhos corretos a serem seguidos e ter ciência do Croqui Digital dos
Percursos, disponível no site do evento em até 7 (sete) dias de antecedência da realização do evento.
c) Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação;
d) Não é permitido a troca de número de peito e/ou de CHIP;
e) Não é permitido ceder o número/CHIP para atleta não inscrito na prova. Haverá diferenciação de cores dos números de peito
para atletas KIDS e idosos, com fiscalização na entrada do funil de largada;
f) É obrigatório o uso do número de peito com o CHIP colado no verso, para acesso ao Funil de Largada;
g) É obrigatório mostrar o número de peito ao passar pelos postos de controle, para efeito de controle de passagem, pelos fiscais
da prova;
h) É proibido escapar antes do sinal de largada;
i) É proibido ultrapassar dentro do funil de chegada. Só será permitido cruzar a linha de chegada atletas que estejam devidamente
usando o número de peito com CHIP colado no verso.
j) É proibido desacatar a organização, colaboradores, outros atletas, os árbitros e/ou público presente.
14 - Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por escrito ao Diretor Geral do evento até 15 minutos após a divulgação
do resultado oficial da premiação, acompanhado da taxa de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, os quais serão devolvidos
caso seja deferido o recurso. A decisão será julgada pelos organizadores do evento, em consenso com representantes da
Federação Baiana de Atletismo e da ATEC-BA.
15 - Ao longo dos percursos da prova haverá postos de hidratação com água em média a cada 3 km para o percurso de 6 Km e em
média a cada 4 km para o percurso de 16 Km.
16 - 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.
17 - Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem e voz, inclusive direito de arena
e de seus familiares e amigos presentes, aceitando incondicionalmente e concordando em ter sua imagem e voz divulgadas através
de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à prova, 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.
Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em
destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito;
18 – Participação das assessorias esportivas, academias e parceiros:
a) A organização indicará os locais para montagem de tendas das assessorias esportivas, academias e parceiros de acordo com a
disponibilidade de espaços na área da arena 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 esportivas,
treinadores, academias e empresas, eximindo a organização de qualquer responsabilidade.
d) Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a organização solicitar que as assessorias esportivas,
academias e parceiros retirem a marca em conflito, sem contestação dos participantes.
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e) As tendas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do evento e a organização sugere que as mesmas
não ultrapassem os 20 metros quadrados.
f) Para verificar o local disponibilizado pela organização para montar sua tenda, solicite à organização através de e-mail, com
antecedência de 15 (quinze) dias do evento: running@daventura.com.
19 - As informações gerais pertinentes à Corrida RUNNING KIDS DAVENTURA estão disponíveis no Anexo I.
VII – FINAL
1 - A ORGANIZAÇÃO poderá atrasar, adiar/suspender ou cancelar o evento por questões de segurança pública, atos públicos,
vandalismo, fenômenos da natureza, problemas técnicos e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes, sem
que a obrigue na devolução do valor de inscrição;
2 - As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: running@daventura.com
3 - A organização poderá, ao seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou
parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data estipulada para a retirada do kit, o ATLETA poderá optar por sua participação,
ou não, no EVENTO.
4 - Até a data do EVENTO também poderão ser realizados ajustes de percurso com objetivo de melhorias técnicas e atendimento
às necessidades da cidade e Órgãos Públicos competentes mantendo a LARGADA e a CHEGADA aos locais descritos no item I – A
PROVA deste regulamento.
5. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela ORGANIZAÇÃO de forma soberana, não cabendo recurso a
estas decisões.
6. Ao se inscrever no RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste Regulamento e Condições Gerais de Inscrição, 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. Assume também que tem total ciência dos riscos do evento, bem como assume
ter conhecimento de que se trata de uma corrida na natureza e, que, portanto, está sujeita às intempéries e características da
mesma, assume ter total ciência do percurso que irá realizar e também ter ciência que a organização recomenda o atleta levar
sua própria hidratação.

Obs.: Lista dos principais riscos envolvidos no evento
Queda, escorregão e tropeção.
Mal súbito.
Uso inadequado de equipamentos (calçados, mochila, roupas etc.).
Atrito de roupa molhada com o corpo.
Exposição excessiva ao calor ou frio.
Realizar esforço físico acima dos níveis de condicionamento físico.
Ingestão de medicamentos sem conhecimento de contraindicações.
Ingestão de alimento estragado e frutos venenosos.
Contato com plantas urticantes ou espinhos.
Ataque de humanos.
Choque entre humanos e animais.
Pânico.

Ataque de animais peçonhentos, com toxinas, abelhas ou insetos do gênero,
animais marinhos, domésticos ou silvestres.
Atropelamento por bicicleta, moto, quadriciclo, automóvel, etc.
Ser atingido por queda de galhos ou bater a cabeça.
Queda da própria altura, escorregão e tropeção em travessia de curso d’água.
Afogamento.
Perder consciência, entrada de água nas vias respiratórias ou ter câimbras na água.
Bolhas, ferimentos, arranhões ou corte no corpo.
Lesões, torções inerentes à prática esportiva.
Risco de furto ou assalto.
Desidratação.
Outros riscos não previstos nesta lista.

7. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao RUNNING DAVENTURA pertencem à DAVENTURA.
8. Ao participar do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE" parte
integrante deste regulamento.
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ANEXO I - Regulamento RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM
I – PROVA
1 - A Corrida RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, será realizada no sábado, dia 04 de maio de 2019, dentro do evento
RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM.
2 - A largada da prova será a partir de 09:30 h, na área de largada oficial do evento em Itaparica, Bahia, Brasil, de acordo com as condições
citadas no Regulamento Oficial do RUNNINGDAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, disponibilizado no site www.running.daventura.com.
3 - Poderão participar da CORRIDA crianças de ambos os sexos: cada criança correrá a distância de acordo com a idade. As distâncias a serem
percorridas em conformidade com cada idade estão especificadas no item II – INSCRIÇÃO deste Anexo.
II – INSCRIÇÃO
1 - De acordo com a organização da prova, a idade mínima para crianças se inscreverem e participarem da corrida é de 3 (três) anos.
2 - No ato da inscrição para a CORRIDA, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o responsável
pelo menor participante aceita todos os termos do Regulamento do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM e deste ANEXO I,
assumindo total responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no evento.
3 - As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site www.running.daventura.com, nas datas informadas através do site oficial.
4 - O valor das inscrições para todas as categorias na Corrida RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 estão descritas no Regulamento oficial.
5 - A Corrida RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 será disputada nas seguintes categorias, distâncias e horários:
Faixa Etária
3 a 4 anos
5 a 6 anos
7 a 8 anos
9 a 10 anos
11 a 12 anos
13 a 15 anos

Ano de Nascimento
Nascidos em 2015 até final de 2016
Nascidos em 2013 até final de 2014
Nascidos em 2011 até final de 2012
Nascidos em 2009 até final de 2010
Nascidos em 2007 até final de 2008
Nascidos em 2004 até final de 2006

Distância (metros)
50 m
100 m
250 m
500 m
750 m
1000 m

Previsão de Largada
09:30 h
09:35 h
09:40 h
09:45 h
09:50 h
10:00 h

Obs.: os horários de largada poderão sofrer pequenas alterações, de antecipação ou atraso, devido à quantidade de inscritos em cada categoria.
A tabela acima é uma previsão dos horários de largada de cada bateria.
6 - A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições,
em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
7 - Não haverá reembolso da inscrição, caso o participante desista da prova.
III – Entrega de Kits
1 - A entrega dos kits de corrida acontecerá no(s) dia(s) e local(is) informado(s) no site oficial do evento: www.running.daventura.com.
2 - O Kit de Participação do Atleta Menor deverá ser retirado pelo responsável pelo mesmo ou terceiro com a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Recibo de Inscrição (gerado via sistema de inscrição online/enviado para o e-mail do atleta cadastrado);
b) Termo de Ciência e Responsabilidade de Participação de Menor (assinado pelo responsável pelo Atleta Menor, conforme CPF, RG
ou CNH) (disponível no site);
c) Cópia do Documento de Identificação do Atleta Menor (RG, CPF ou Certidão de Nascimento);
d) Cópia do Documento de Identificação do Responsável pelo Atleta Menor (RG, CPF ou CNH);
e) Autorização de Retirada do Kit por Terceiros (disponível no site) (se for o caso de retirada por terceiros);
f) Cópia de um Documento de Identificação com Foto do Terceiro responsável (se for o caso de retirada por terceiros);
Obs.: todos os documentos supracitados serão retidos no momento da entrega do Kit de Participação do Atleta.
3 - No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os dados, as senhas e o número de peito, sendo de sua completa
responsabilidade realizar esta conferência.
www.RUNNING.DAVENTURA.com
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4 - O kit de participação do ATLETA MENOR, vinculado à taxa de inscrição é composto de:
- 1 (um) número de peito (participação) em papel tecnológico (não rasga e é resistente à água), de uso obrigatório, e senhas (Retirada do Guardavolumes, Kit Lanche e Medalha Finisher);
- 1 (uma) Medalha de participação (pós-prova – entregue ao final da prova somente para os atletas que concluírem os percursos)
Obs.: além do Kit de participação, o ATLETA poderá receber como cortesia e sem vínculo à taxa de inscrição:
- Camisa promocional e/ou comemorativa;
- Outros itens extras de cortesia fornecidos por parceiros e patrocinadores.
5 - 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 das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com disponibilidade da grade e poderá ter tamanhos variados para
que o participante escolha durante o processo de inscrição ou após efetuar o pagamento. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue
pela ORGANIZAÇÃO de acordo com a disponibilidade em estoque.
6 - Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
IV - INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA
1 - Os responsáveis deverão estar com as crianças participantes no local de largada, com pelo menos 30 minutos de antecedência (antes da
largada de sua bateria), quando serão dadas as instruções finais.
2 - É obrigação do responsável pelo participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório o uso do número do atleta no peito.
Qualquer corte dos números implicará em sua desclassificação.
3 - A participação na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, exceto as crianças nascidas em 2015 até o final de
2016, que poderão contar com um acompanhante responsável na pista. É proibido o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização
por escrito da organização da prova.
4 - No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o responsável pela criança aceita
todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento.
5 - A Organização da CORRIDA, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos
causados pelo participante inscrito na CORRIDA ou seu acompanhante responsável, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor da ofensa.
V – SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA
1 - A Comissão Organizadora, primando pela segurança das crianças, poderá determinar a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões
de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a prova por qualquer um destes motivos, não haverá devolução
do valor da inscrição, bem como não haverá nova prova.
2 - A Corrida poderá ser atrasada, adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, comunicando aos participantes esta decisão pelo
do site oficial da corrida (www.running.daventura.com), ou no dia do evento pelo sistema de som na Arena de Largada / Chegada.
VI – DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - A corrida RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM não se com figura como uma prova competitiva e sim um incentivo a
inclusão das crianças no mundo dos esportes na natureza, não tendo classificação final por ordem de chegada, mas sim premiação com medalha
Finisher para todas as crianças, por participação.
2 - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que porventura as crianças/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
3 - Ao participar do RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o responsável pela criança aceita totalmente o Regulamento da
Prova, participando e permitindo sua participação por livre e espontânea vontade, 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. Além disso, ao efetuar a inscrição da criança para o RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, seu responsável assume
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total responsabilidade no que se refere às perfeitas condições de saúde da criança e à inexistência de qualquer impedimento para que a criança
participe da prova.
4 - O responsável da criança participante declara ainda, que se compromete a instruir a criança a seguir atentamente as orientações da
Organizadora da CORRIDA, e, portanto, isentam a DAVENTURA de qualquer responsabilidade quando a criança se recusar a seguir as suas
orientações e, assumindo, ainda, toda e qualquer consequência dos atos da criança durante o percurso, bem como durante a realização da
CORRIDA.
5 - Ao efetuar a inscrição da criança no RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o responsável da criança corredora cede à
DAVENTURA, em caráter definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado, todos os direitos de utilização de seu nome, imagem e voz, para
usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à CORRIDA, em vídeos, fotografias, mídia impressa, envio de e-mail, internet e
alternativa, podendo a DAVENTURA utilizar o material produzido com o nome, imagem e voz da criança, sem limitação de prazo, dentro e fora
do território nacional, nos veículos de comunicação convencionais e digitais, bem como a internet, sem geração de ônus para a DAVENTURA,
organizadores e patrocinadores. O responsável está ciente de que, por ser total a cessão de direitos, aqui referida, a DAVENTURA fica autorizada
a executar livremente montagens com as imagens ora cedidas, não havendo limite de reprodução do material, responsabilizando-se pela correta
utilização das obras ao final da produção. Todos os materiais produzidos com a utilização do nome, imagem e voz cedidos serão de propriedade
única e exclusiva da DAVENTURA para todos os fins e efeitos legais.
6 - Ao efetuar a inscrição da criança no RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o representante legal, pai, mãe ou responsável
da criança inscrita, o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro participante,
bem como reembolso do valor da inscrição.
7 - Ao se inscrever a criança no RUNNING KIDS DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, o responsável pela criança assume automaticamente
o conhecimento de todos os termos deste Anexo, assim como do Regulamento oficial, aceitando-o integralmente e, isentando assim quem quer
que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer com a criança por consequência de sua participação nesta
CORRIDA.
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: running@daventura.com ou através do site
www.running.daventura.com, para que seja registrada e respondida a contento.
2 - A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou
parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida.
3 - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
4 - Ao se inscrever nesta prova, o responsável pela criança 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.
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ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE (Parte Integrante do Regulamento de Prova)
Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que:
1 - Li, conheço, aceito, estou plenamente de acordo e me submeto integralmente com os termos do Regulamento do EVENTO, disponível na página de internet
no domínio www.running.daventura.com, declinando, expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não
posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas.
2 - Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos pela DAVENTURA para efetivar esta inscrição no EVENTO, são de minha total responsabilidade e/ou de meu
representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe.
3 - Participo do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, ineditismo,
opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer
responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores.
4 - Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de cerca de 16 km no segmento RUNNING 16K, cerca de 6 km no segmento RUNNING 6K, cerca de
50 m a 1000 m no segmento RUNNING KIDS, em terrenos variados como estrada de terra, trilhas, areia, riachos, além de alguns obstáculos do próprio percurso.
5 - Tenho ciência que o RUNNING DAVENTURA é uma prova de aventura, do tipo trail running, portanto assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os
riscos envolvidos e suas consequências (conforme ANEXO III – Lista de Perigos e Riscos) pela participação nesta PROVA, isentando as empresas DAVENTURA
ESPORTES E TURISMO LTDA-ME e ESSÊNCIA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA, em meu nome e de
meus sucessores.
6 - Estou ciente e de acordo com as informações técnicas do evento disponíveis no REGULAMENTO, incluindo os serviços de apoio de percurso. Estou ciente que
em caso de atendimento médico o mesmo será feito a rede pública, isentando a ORGANIZAÇÃO da necessidade do atendimento médico a rede privada.
7 - Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para
este EVENTO, em virtude de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja. 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.
8 - Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto
que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima
descritas.
9 - Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação
nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da
organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
10 - Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito
de reclamação sobre tais aspectos da prova.
11 - Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha participação neste EVENTO.
12 - Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem e voz, inclusive, direitos de arena e de familiares e amigos, renunciando ao
recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações,
materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pelo grupo DAVENTURA (DAVENTURA ESPORTES E TURISMO
LTDA-ME e ESSÊNCIA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME), organizadores, mídia, cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores, patrocinadores e parceiros do evento.
13 - Estou ciente que, ao ser convidado, me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da DAVENTURA, autorizando esta,
desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou
ação promocional e programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros.
14 - Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou
provenientes da minha participação neste EVENTO; antes, durante ou depois do mesmo. Em caso de fornecimento por parte da ORGANIZAÇÃO de serviço de
transporte, hospedagem e alimentação, declaro que o mesmo é uma cortesia que não implica em nenhum vínculo contratual ou profissional.
15 - Eu como ATLETA, participante ou representante, técnico, ou coordenador de equipe, compreendi e estou de acordo com todos os itens do Regulamento da
Prova, bem como estou de acordo com todos os itens deste TERMO, isentando assim quem quer que seja de toda e qualquer responsabilidade legal, civil e moral
de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta prova. Também tenho ciência de minhas responsabilidades acima especificadas,
em qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar, ora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando todas dentro da mais cristalina boa fé e
estrito bom senso.
16 - Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição para o RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, bem como da retirada de meu
kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu TREINADOR, ou CAPITÃO DE EQUIPE, ou ADMINISTRADOR DE EQUIPE,
ou por TERCEIRO autorizado por mim, declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do EVENTO,
tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena validade, uma vez que pautadas por bom
senso e boa-fé, e, portanto, assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no evento.
17 - Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da inscrição (seja via boleto ou cartão de crédito/débito) e que é
de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do
EVENTO para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação
no evento.
(X) ESTOU DE ACORDO COM ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE e com o REGULAMENTO OFICIAL DO RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM.
Salvador – BA, ______ de ______________________ de 2019

______________________________________________________________________
Nome e Assinatura do Atleta: _____________________________________________
CPF do atleta:_________________________________
www.RUNNING.DAVENTURA.com
© 2004-2019 DAVENTURA

Pág. 11

RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM
04 de maio de 2019

REGULAMENTO OFICIAL
ANEXO III – LISTA GERAL DE PERIGOS
Ingestão de medicamentos sem conhecimento de
Acidente no trânsito
contraindicações
Afogamento
Indigestão
Assadura por atrito com roupa molhada
Ingestão de alimento estragado
Atropelamento por veículo automotor e outros
Lesões articulares
Hipoglicemia
Mal súbito
Atropelar pedestre
Ataque de animais domésticos
Bater a cabeça em galhos
Perder a consciência
Cair em buracos
Perder-se nas trilhas
Colisão com outro automóvel
Pista escorregadia / derrapagem do veículo
Colisão em objetos e/ou animais nas vias
Prender o pé em uma fenda
Contágio de doenças
Queda da ponte ou pinguela
Desenvolver emergências clínicas (diabetes, hipertensão,
epilepsia, AVC)
Queda da própria altura
Desidratação
Furto ou assalto
Entrada de água nas vias respiratórias durante banho no
rio
Exaustão pelo Calor
Entrar em pânico
Queda de talude e barreiras
Escorregão
Desabamento
Escorregão durante caminhada, na passagem da
pinguela e em travessia de curso d´água
Queda por cima de outro participante
Esforço físico acima dos níveis de condicionamento físico Ser atingido por queda de galhos
Estoure de pneu do carro durante deslocamento
Cair e ser levado pela correnteza do rio
Contato com animais peçonhentos
Ter câimbras
Exposição excessiva ao frio
Torção de tornozelo
Exposição excessiva ao sol (insolação)
Tropeção durante caminhada
Falha mecânica veicular
Tropeção durante execução da atividade
Formação de bolhas nos pés
Tropeção em travessia de curso d´água
Galho retornar contra a pessoa após passagem de quem Uso de calçado não apropriado para as
vai à frente
características da atividade
Hipotensão postural seguido de queda
Uso inadequado da mochila
Hipotermia
Agressão
Hipertermia
Violência Sexual
Cair de banco ou cadeira
Queda de talude e barreiras em função da chuva
Choque elétrico em instalações (centro de visitantes)
Ferimento com prego / farpa de madeira/ espinhos
Choque em instalações irregulares próximas as
habitações
Ingestão de frutos venenosos
Desviar-se da sinalização e perder-se em meio ás trilhas Ingestão de água ou líquido impróprio para
na mata
consumo
Queda de árvore sobre atleta no percurso
Insetos ou fragmentos colidirem com os olhos
Ferir-se nas cercas de arame farpado
Queda da própria altura
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