REGULAMENTO TÉCNICO
K21 SEREIS BRASIL 2017
HALF ADVENTURE MARATHON
1- REGULAMENTO TÉCNICO
A- MODALIDADE: Trata-se de uma corrida de aventura, onde os participantes deverão transitar por trilhas,
através de campos, ruas e caminhos de montanha, terrenos acidentados, obstáculos naturais, seções com água
e serão submetidos às contingencias próprias de uma corrida de aventura.
B- DISTÂNCIAS: 21 km / 10 km / 5 km
C- REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES (todas as corridas)
1.
É responsabilidade do participante estar bem preparado para a prova. Isso é, gozar de boa saúde em
geral, assim como ter um nível aceitável de preparação.
2.
A organização recomenda que todos os participantes realizem uma consulta médica geral prévia a
corrida para estar apto para o esforço.
3.
É obrigatório preencher a ficha médica publicada na página e entregá-la assinada à organização no
momento da retirada de kit.
4.
A organização, através dos fiscais autorizados, reserva o direito de interromper a participação daqueles
competidores que considere que estão colocando em risco sua integridade física. No caso de ser indicado, é
obrigação do participante parar a corrida. Se não interromper, será desclassificado e a responsabilidade de correr é
do próprio participante.
5.
A organização disponibilizará ambulâncias e médicos para assistência médica extra hospitalar a quem
necessitar. Cada corredor tem conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade deste tipo,
portanto, deverá assumir e ser responsável de qualquer gasto relacionado a emergências médicas, salvo aqueles
cobertos pelo seguro de corredor, emergência ou a ambulância, salva-vidas, enfermeiros ou médicos na organização
da corrida. Caso for necessário, para continuar com os primeiros auxílios, serão transportados ao hospital mais
próximo. É fundamental que cada corredor complete a ficha de inscrição e coloque no campo observações os dados
de seu plano de saúde e um telefone de emergência.
6.
O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras da competição, assim como as
normas de circulação e as instruções dos responsáveis de cada prova.
7.
O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente em que se realiza o
evento. A participação na prova não exime o participante desta obrigação. O mau trato ou a falta de respeito pode ser
motivo de desclassificação podendo chegar à exclusão da competição.
8.
O participante que abandona a competição está obrigado a devolver o numero e o numero de chip e
comunicar os juízes ou fiscais de seu abandono.

9.
No site oficial será explicado o percurso da prova. Em caso de perda por não ver uma fita de indicação,
não prestar atenção na trilha ou indicações da organização, os corredores serão responsáveis de voltar ao caminho e
retomar o percurso. A organização não é responsável por perda.
10. O percurso poderá ser modificado antes ou inclusive durante o desenrolar da corrida por motivos de
segurança dos participantes ou outras circunstancias que a organização demande. Caso a decisão seja tomada antes
da largada os corredores serão notificados. Caso a decisão seja tomada durante a corrida, os participantes serão
informados no posto de controle anterior a modificação. A organização não será responsável por qualquer tipo de
reclamação por parte dos participantes por esta causa.
11. Caso a corrida já tenha começado e tenha que encurtar o percurso, e que esse corte aconteça apenas
para uma parte dos participantes, se considerará, no caso de 21Km. uma classificação para aqueles que tenham
cumprido o percurso completo e a partir do ultimo corredor desse grupo continuará com aqueles que fizeram no
percurso seguindo sua ordem.
12. As imagens que se obtenham na corrida poderão ser utilizadas pela organização e pelas empresas
patrocinadoras para fins de publicidade do evento e de seus produtos. Os competidores que participarem desse
evento no terão direito de reclamar.
13. Responsabilidades: Ao inscrever-se e assinar a ficha, o participante aceita o presente regulamento e
declara:

Estar fisicamente apto para a competição.

Ter realizado os controles médicos necessários.

Estar treinado para o esforço.

Conhecer o percurso por inteiro.

Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona.

Conhecer as dificuldades para realizar resgates em alguns pontos do percurso.

Saber inclusive que haverá lugares que não existe acesso de veículos.

Conhecer as características do terreno e os possíveis riscos de lesões como torções, luxação e fraturas.
E que por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das emergências médicas,
considerando-se casos que podem gerar risco de morte, podendo então demandar mais tempo as lesões mais
simples.

Eximir os Organizadores (Patagonia Eventos e Organizadores Locais), a Prefeitura, os proprietários das
terras por que passe a corrida e os patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes pessoais; danos e
perdas de objetos.

D- REGRAS PARTICULARES
D1- CATEGORIAS idades 21km:
MASCULINO desde os 16 até os 19 anos

FEMININO desde os 16 até os 19 anos

MASCULINO desde os 20 até os 24 anos

FEMININO desde os 20 até os 24 anos

MASCULINO desde os 25 até os 29 anos

FEMININO desde os 25 até os 29 anos

MASCULINO desde os 30 até os 34 anos

FEMININO desde os 30 até os 34 anos

MASCULINO desde os 35 até os 39 anos

FEMININO desde os 35 até os 39 anos

MASCULINO desde os 40 até os 44 anos

FEMININO desde os 40 até os 44 anos

MASCULINO desde os 45 até os 49 anos

FEMININO desde os 45 até os 49 anos

MASCULINO desde os 50 até os 54 anos

FEMININO desde os 50 até os 54 anos

MASCULINO desde os 55 até os 59 anos

FEMININO desde os 55 até os 59 anos

MASCULINO desde os 60 até os 64 anos

FEMININO desde os 60 até os 64 anos

MASCULINO desde os 65 e maiores

FEMININO desde os 65 e maiores

CATEGORIAS idades 10km:
MASCULINO desde os 16 até os 29 anos

FEMININO desde os 16 até os 29 anos

MASCULINO desde os 30 até os 39 anos

FEMININO desde os 30 até os 39 anos

MASCULINO desde os 40 até os 49 anos

FEMININO desde os 40 até os 49 anos

MASCULINO desde os 50 até os 59 anos

FEMININO desde os 50 até os 59 anos

MASCULINO desde os 60 e maiores

FEMININO desde os 60 e maiores

CATEGORIAS idades 5km:
MASCULINO até os 15 anos

FEMININO até os 15 anos

MASCULINO desde os 16 até os 29 anos

FEMININO desde os 16 até os 29 anos

MASCULINO desde os 30 até os 39 anos

FEMININO desde os 30 até os 39 anos

MASCULINO desde os 40 até os 49 anos

FEMININO desde os 40 até os 49 anos

MASCULINO desde os 50 até os 59 anos

FEMININO desde os 50 até os 59 anos

MASCULINO desde os 60 e maiores

FEMININO desde os 60 e maiores

(anos completados para o 31-12-2017)
Aqueles corredores que não tenham cumprido 18 anos até data da evento, deverão apresentar no momento da
acreditação: autorização dos pais para poder participar e uma cópia do cadastro assinada pelos pais.

D2- DA PREMIAÇÃO 21km 10km e 5km
Os corredores deverão OBRIGATÓRIAMENTE estar presentes na cerimônia de premiação para receber o
troféu e prêmio correspondente. Não poderão retirar ou reclamar sobre nenhuma premiação realizada passada
a cerimônia.
PREMIAÇÃO 21km
• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO):
Troféus e vale compras no valor de R$ 500,00 em produtos Salomon para o 1º até o 3º lugar
• CATEGORIAS:
Troféus e vestuário esportivo para o 1º até o 3º lugar
PREMIAÇÃO 10km
• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO):
Troféus e vale compras no valor de R$ 500,00 em produtos Salomon para o 1º até o 3º lugar
• CATEGORIAS:
Troféus e vestuário esportivo para o 1º até o 3º lugar
PREMIAÇÃO 5km
• CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO):
Troféus e vestuário esportivo para o 1º até o 3º lugar
• CATEGORIAS:
Só informativas, não tem premiação.
OBS: OS VALE COMPRAS SALOMON PODERÃO SER UTILIZADOS NAS LOJAS SALOMON
PARTICIPANTES (*) OU NO PONTO DE VENDA MONTADO NO DIA DO EVENTO E NÃO SÃO CUMULATIVOS
COM OUTRAS PROMOÇÕES VIGENTES QUE ESTIVEREM SENDO APLICADAS NESTES LOCAIS.

(*) LOJAS PARTICIPANTES:

São Paulo - SP
MorumbiShopping, Piso Superior
Tel: (11) 5181 - 2794
(11) 5183 - 3123
morumbi@winnerssport.com

Wilson & Salomon | Outlet
Av Cidade Jardim, 870
Tel: (11) 2386 - 1907
(11) 2386 - 1908
cidadejardim@winnerssport.com

Paraná - Curitiba
ParkShoppingBarigüi, Piso Térreo
Tel: (41) 3013 – 3332
mueller@winnerssport.com

A cerimônia de premiação se iniciará após 90 minutos da chegada do primeiro colocado dos 21km e será iniciada
pelos vencedores dos 5km, 10km e 21km, consecutivamente.

D3- FINISHER 21km, 10km e 5km
Medalha Finisher para todos aqueles que cruzem à chegada. Só terão direito a medalha aqueles que tiverem
concluído o percurso.
D4- CAMISETA OFICIAL E NÚMERO DE PEITO DOS PARTICIPANTES
O uso da camisa de corredor não é obrigatório.
O número deverá estar completamente visível na frente, não ter cortes, sem dobraduras nem peças escondidas, e
sem estar escondido embaixo de acessórios
A pena para não cumprimento da regra será a adição de 30 minutos sobre o tempo do corredor, sem aviso.
D5- DOS SERVIÇOS / ASSISTENCIA
Um posto de água cada 5km
1 posto de hidratação especial na chegada
Serviços de hidratação e frutas na chegada
Serviço de assistência médica extra-hospitalar.

D6- SANÇÕES
a. Os participantes não podem ser acompanhados por bicicletas, motos ou qualquer outro tipo de veículo. Todo
corredor que for acompanhado e for visto por um procurador da organização será punido com:
1° advertência: 10’ de adição
2° advertência: Desclassificação
b. A pena para não cumprimento da regra D4 será a adição de 30 minutos sobre o tempo do corredor, sem aviso.
c. Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem, poderá ser motivo, a consideração do Diretor
Técnico de:
-tempo adicional si o erro fosse involuntário. O tempo de penalização será definido por Diretor Técnico.
-si considerasse que a falta foi voluntaria e o corredor haja obtido uma vantagem poderá ser desclassificado.
d. Se permite a assistência entre corredores, excluindo qualquer tipo de assistência que ajuda no tempo de outro
corredor, entendendo-se isto como: empurrar, puxar com cordas ou elementos similares, ou qualquer outra forma
de tração ou propulsão entre participantes.

D7– CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE”
Para a classificação na competição, haverá um sistema automático de cronometragem, através de um chip
Identificador, que o corredor terá que levar durante toda a competição (afixado no cadarço do tênis, da forma que
será indicada pelo organizador). Computadores na largada e na chegada estarão disponíveis para a leitura do
código do chip. O “tempo oficial” de cada corredor, será considerado desde que a competição comece até o
momento de cruzar o pórtico de chegada.
Para verificação do “tempo líquido”, será necessário entrar em contato com a organização do evento e solicitar
no período de 48 horas após o término da prova. Deste jeito, todos os corredores terão a possibilidade de
conhecer seu tempo exato, sem importar em que posição esteve na largada. É importante mencionar que segundo
o regulamento internacional da IAAF - Artigo 240 – a classificação será baseada no “tempo oficial”. É preciso
esclarecer que já que o sistema eletrônico usado para tomar os tempos tem uma porcentagem menor de erros,
como resultado de uma colisão nas leituras, é possível que algumas leituras se percam. O uso do chip é
OBRIGATÓRIO para todos os participantes.
O chip será entregue no momento da entrega de kit:
• Não esqueça seu chip.
• Não o troque com outro corredor.
• Não o coloque em um lugar diferente do indicado pela organização.
• Retorne-o quando a competição tiver acabado.
DEVOLUÇÃO DO CHIP O chip é entregue em caráter de empréstimo e só será ativado durante a competição.
Ao acabar a competição todos os participantes deverão comprometer-se na devolução do chip que fora dado em
caráter de empréstimo. Em caso de perda ou dano, o participante deverá pagar a multa de R$35.

SUGESTÕES GERAIS Ao receber o envelope com o chip, verifique que o número coincida com o número de
corredor designado nas listas. CADA CORREDOR QUE CRUZAR A CHEGADA SEM SEU CHIP NÃO SERÁ
REGISTRADO NOS RESULTADOS FINAIS. ESTA CLÁUSULA É INAPELÁVEL. Está estritamente proibido para
os participantes cadastrados fazer o percurso em companhia (a exceção dos corredores com impedimentos
visuais ou portadores de necesidades especiais - PNE).

D8- CLIMA
Caso a organização considere que as condições climáticas ou outras contingencia que coloquem em risco a
integridade física dos participantes, poderá acontecer a postergação da prova ou a troca de seu percurso. Em
ambos os casos não se reembolsará nem parcial nem integral as inscrições.

2- CONDIÇÕES ESPECIAIS
A- COMUNICAÇÃO:
Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades a página www.k21series.com. O participante
deverá consultar periodicamente o site a fim de estar por dentro das novidades e possíveis modificações no
regulamento, e por fim, pré listas de inscrições, inscritos e listas de espera.

PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO LOCAL:
K21 MOGI DAS CRUZES (Pico do Urubu – SP)
Patagonia Eventos Brasil
Telefone:: 11 97290-0755
E-mail: brasil@patagoniaeventos.com

K21 MARESIAS
E2X Esporte e Entretenimento;
Rua Onofre Peres, 33 - Jundiaí SP
Telefone: 11 4805.5259
E-mail: maresias@k21series.com
K21 PENEDO
Dasler Gestão Esportiva
Rua Jacatirão, 182 Sala 117 – São João do Meriti-RJ
Telefone: 21 3298-4247
E-mail: penedo@k21series.com

K21 SERRA DO JAPI
E2X Esporte e Entretenimento;
Rua Onofre Peres, 33 - Jundiaí SP Telefone: 11 4805.5259
E-mail: serradojapi@k21series.com

PARA COMUNICAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO GERAL:
Patagonia Eventos Brasil
Tel: 11 97290-0755
E-mail: brasil@patagoniaeventos.com

B- SEGUROS:
Os corredores estão segurados com uma apólice de acidentes pessoais cujas condições particulares contém:
Cobertura: Morte Acidental e Invalidez
Âmbito da cobertura: Somente durante a participação do evento, não cobre o risco de itinerário. Qualquer
gasto superior ao mencionado é por conta do participante.
C- INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas unicamente através da página de inscrição na web oficial www.k21series.com
ao completar o formulário correspondente.
Qualquer dúvida é só enviar e-mail: brasil@patagoniaeventos.com
Procedimento:
a- Acessar o site www.k21series.com, escolher a etapa desejada e a modalidade (5, 10 e 21km);
b- Completar os dados da ficha de inscrição e ficha médica (finalizando-se assim, a pré inscrição)
c- Para efetivação completa da inscrição, o pagamento é obrigatório. Para tanto, acessar o site do “item a”
acima e selecionar a forma de pagamento em até 72 horas após finalização da pré-inscrição
A inscrição estará finalizada após a confirmação do pagamento. O mesmo poderá ser consultado através da
opção "Verificar o status da inscrição" no site citado no “ítem a”
A Organização reserva o direito de admissão.

D- CUSTO:
O valor de inscrição será publicado no site oficial
E- POLITICA SOBRE DEVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições não tem devolução por nenhum conceito.
A inscrição é intransferível. Em caso que se detecte que tenha sido usada por outro corredor, este será
desclassificado e o participante inscrito originalmente não poderá inscrever-se para outro K21 no futuro.
O Kit será entregue somente nas datas estipuladas pela organização, o pagamento de inscrição não da
direito de reclamação posterior no caso de desistência, e passada a hora estipulada para a entrega, a
organização poderá disponibilizar sua entrega a outro participante da lista de espera sem obrigação de
devolução ao corredor.

F- ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES:
Será publicado no site oficial.
G- RETIRADA DE KIT E CONGRESSO TÉCNICO:
O kit de corredor será entregue pessoalmente ao participante, ou mediante autorização, em casos de
retirada por terceiros
No momento da retirada de kit os participantes deverão estar portando qualquer documento de identidade
com foto, e/ ou passaportes no caso estrangeiros e/ou autorização de retirada em caso de retirada por terceiros
Os lugares e horários de retirada de kit e congresso técnico serão informados oportunamente.
H– POSICIONAMENTO E LARGADA:
15 minutos antes do início, nenhum participante poderá permanecer e nem fazer a entrada pela parte
frontal do pórtico de largada, onde haverá fitas de contenção. O corredor que não respeitar esta indicação será
desclassificado da prova sem prévio aviso. Na largada, o corredor deverá seguir em direção ao fluxo, de
acordo com o percurso e as indicações, passando obrigatoriamente por debaixo do arco de largada.Se o
participante passar por algum lugar não estipulado no percurso deste regulamento, não obterá seu tempo e
posto na competição, isentando a organização de toda a responsabilidade.

J- CONCEITOS GERAIS
Fica a criterio da Organização Geral ou Local, a cobrança para entrada de terceiros no local do evento.

