REGULAMENTO DA PROVA
Etapa Niterói 2013
1. O evento "Meia Maratona Faz um 21”, prova pedestre, com participação de ambos os sexos,
será realizado no dia 10 de novembro de 2013, com largada às 08h21m, na Concha Acústica,
em Niterói, no Rio de Janeiro. A chegada será no bairro Charitas, no estacionamento das barcas
da CCR, com apoio oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI;
** O percurso e horário da largada podem sofrer alteração. Fique atento ao site
http://meiamaratonafazum21.com.br/ e ao Facebook https://www.facebook.com/x3mbrasil
2. A CORRIDA será disputada em dupla, em um percurso com distância de 10,5 km. Os
integrantes da dupla somarão 21 km, sendo que cada um deve correr 10,5km, e sua colocação
será o somatório de tempos da dupla. A prova terá a duração máxima de 02 horas; A etapa de
Niterói também terá a categoria dupla mista Equipe Embratel.
3. A idade mínima para participação na CORRIDA é de 18 anos;
4. O valor da inscrição para a prova é de R$ 21,00 por atleta. A inscrição da Meia Maratona Faz
um 21 é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em
qualquer situação;
5. As inscrições poderão ser realizadas através do site www.meiamaratonafazum21.com.br;
6. As inscrições no site serão encerradas no dia 05 de novembro de 2013 ou até o limite técnico
de 900 (novecentos) participantes. A Organização poderá, sem aviso prévio e a qualquer tempo,
suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, adicionar ou limitar o número de inscrições no evento
em função de necessidades/disponibilidades técnicas e estruturais;
7. A retirada de kits será no dia 09 de novembro, em local e horário ainda a definir. Os
participantes devem apresentar na retirada do kit participação, a confirmação da inscrição
juntamente com documento de identidade e o termo de responsabilidade;
8. Não serão entregues kits no dia do evento. O chip será descartável e será entregue junto ao kit
atleta;
9. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
específica para este fim, comprovante de inscrição e cópia de documento de identidade;
10. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passíveis
de desclassificação os participantes que não cumprirem este aviso;

11. É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, bem como a sua devolução
ao final da mesma, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este
artigo.
12. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese;
13. CATEGORIAS: Os atletas poderão inscrever-se nas seguintes categorias: Dupla masculina;
Dupla feminina; Dupla mista; Dupla melhor idade; Dupla Masculina Equipe Embratel; Dupla
Feminina Equipe Embratel; Dupla Mista Equipe Embratel.
OBS: Somente as categorias femininas e masculinas terão premiação.
14. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de
primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de emergência
será efetuado na rede pública;
15. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água;
16. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos participantes;
17. A estrutura para os inscritos conta com banheiros químicos, guarda-volumes, posto médico,
e medalhas de participação, pódio e tendas de apoiadores;
18. O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido ao participante. O extravio de
material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante sua operacionalização
no evento não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores e ou apoiadores da
prova. 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. Sugerimos que o guarda-volumes seja utilizado
apenas para guardar objetos de valor irrisório. Não haverá reembolso, por parte da Organização,
de nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guarda-volumes. O GuardaVolumes será acondicionado de acordo com a numeração de peito. Para retirada dos pertences o
participante deverá apresentar o nº de peito usado na Prova, que é a mesma numeração entregue
ao guarda volumes.
19. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a
participação neste evento;
20. Recomendamos a todos os participantes da CORRIDA a realização de uma rigorosa e
completa avaliação médica prévia à participação no evento;
21. A organização se reserva o direito da realização de exames antidoping para os participantes
da CORRIDA de acordo com as regras do Comitê Olímpico Brasileiro;
22. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta deverá
observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta;

23. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam
por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes,
sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
24. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até
trinta minutos após a divulgação a um membro da organização presente no local;
25. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação na prova, antes, durante e depois da mesma;
26. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda
que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão
realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas provas;
27. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;
28. Os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem descumprimento deste
regulamento, receberão medalhas de "finisher";
29. As três primeiras duplas colocadas, no masculino e no feminino, receberão medalhas de
premiação;
30. As três primeiras duplas colocadas receberão premiação em dinheiro, conforme distribuição:
1ª Dupla: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2ª Dupla: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 3ª
Dupla: R$ 500,00 (quinhentos reais). A premiação só é válida para as categorias femininas e
masculinas.
As categorias mistas e melhor idade não têm premiação em dinheiro, apenas participam da
cerimônia de premiação no pódio para recebimento de medalha de premiação especial; Para
atletas estrangeiros, que não possuem CPF, caberá retenção de 15% de I.R.R.F. (Imposto de
Renda Retido na Fonte) sobre o valor a ser recebido.
31. Por determinação de Regra da IAAF o único tempo considerado individualmente para efeito
da classificação oficial do atleta na prova, será o decorrido entre o sinal de largada e o
cruzamento pelo mesmo da linha de chegada;
32. Para retirada da premiação, os premiados devem apresentar um documento de identidade
com foto para equipe de produção, logo após a divulgação do resultado. O prazo máximo para
depósito da premiação é de 60 dias após a data do evento. Só é permitido depósito na conta do
premiado;
33. A Organização poderá realizar sorteio de produtos ao seu exclusivo critério, seguindo regras
próprias e não avisadas aos participantes com antecedência. Havendo sorteio, só serão
premiados os participantes da corrida que estejam usando a camisa do evento e com o número
de peito;

34. O resultado oficial da Meia Maratona Faz um 21 será informado através do site
www.meiamaratonafazum21.com.br ao prazo de 48 horas após o término de cada etapa;
35. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de
terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito
da organização da prova;
36. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios
resultarão na desclassificação do participante;
37. A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de
catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes;
38. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
39. Durante o evento serão sorteados quatro aparelhos Ipod Shuffle 2 GIGA e dois
frequencímetros Polar FT1.

