REGULAMENTO
1 - A PROVA
1.1. A 4ª CORRIDA BPM4 RUNNING – doravante denominada EVENTO, será realizada no dia 20 DE
OUTUBRO DE 2019, na cidade de SÃO BERNARDO DO CAMPO, estado de São Paulo, por PESSOAS
DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas, doravante denominados ATLETAS.
1.2. Deste EVENTO fazem parte as seguintes MODALIDADES: distância de 10 km e 5 km.
1.3. Local: Estrada Velha de Santos, no km 36,5.
1.4. Largada: 7h - MODALIDADE CORRIDA 5K E 10K (masculino e feminino).
1.5. O EVENTO realizar-se-á com qualquer condição climática.

2 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: CATEGORIAS, MODALIDADES E FAIXAS ETÁRIAS
2.1. MODALIDADE CORRIDA 5K: de 14 anos em diante (desde que acompanhados pelos pais).
2.2. MODALIDADE CORRIDA 10K: de 14 anos em diante (desde que acompanhados pelos pais).
2.3. A participação do ATLETA no EVENTO é individual, ou seja, não poderá revezar a participação
com outro atleta.
2.4. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que
treinou adequadamente para o EVENTO.

3 – INFRA-ESTRUTURA
3.1. ATENDIMENTO MÉDICO - Para atendimento emergencial aos atletas, a ORGANIZAÇÃO
disponibilizará um serviço de AMBULÂNCIA durante todo o tempo da prova.
3.2. Recomendamos avaliação médica, inclusive à realização de teste ergométrico prévio para
todos os ATLETAS.
3.3. ESTACIONAMENTO, SANITÁRIOS E GUARDA VOLUMES - Serão colocados à disposição dos
ATLETAS regularmente inscritos, estacionamento, sanitários e guarda-volumes como CORTESIA no
local da prova.
3.3.1 - A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guardavolumes ou no carro que ficará no estacionamento, uma vez que se trata de um serviço de
cortesia da prova.
3.3.2 - 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.

4 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
4.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
ACEITA TOTALMENTE O REGULAMENTO, assume as despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e depois do EVENTO.
4.2. 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.
4.3. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá ser feita, por
escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do resultado.
4.4. Poderão os ORGANIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
4.5. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como reembolso de
qualquer valor gasto em função da realização da inscrição.
4.6. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES,
PATROCINADORES, APOIADORES 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.
4.7. A ORGANIZAÇÃO 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.

5 - REGRAS GERAIS DA CORRIDA
5.1. Nas MODALIDADES CORRIDA 5K E CORRIDA 10K é obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO,
sendo que qualquer mutilação do número implicará na desclassificação do ATLETA.
5.2. O EVENTO terá duração máxima de 2:00h (duas horas) sendo a área da linha de chegada e seus
equipamentos/ serviços desligados/ desativados após este período.
5.3. Haverá PREMIAÇÃO com troféus para 1º, 2º e 3º lugar nas modalidades 5k e 10k, feminino e
masculino.

6 - KIT DE PARTICIPAÇÃO
6.1. O Kit de participação de evento, vinculado a inscrição (pré-prova) é composto de:
- Camiseta BPM4 Running
- Número de Peito (participação) de uso obrigatório
- Chip de cronometragem

6.2. O kit de participação de evento, vinculado ao término da prova (pós-prova) é composto de:
- Medalha personalizada do EVENTO para todos os participantes
- Mesa com água / frutas / gatorade
6.3. A RETIRADA DOS KITS deverá ser feita na Academia BPM4 – Unidade Assunção nos dias 18/10
das 6h às 22h e 19/10 das 8h às 13h.
6.4. Para retirada do kit o atleta deverá portar documento original.

7 - INSCRIÇÕES E PRAZOS
7.1. As inscrições deverão ser feitas através de nosso site www.bpm4.com.br ou nas unidades
BPM4 (Espacial e Assunção).
7.2. O prazo de inscrições será até 15 de outubro ou até o esgotamento das vagas.
7.3. Não serão aceitas inscrições após atingir o limite estabelecido, em hipótese alguma.
7.4. 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.

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 - Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer através do e-mail running@bpm4.com.br ou
diretamente na recepção das unidades BPM4 (Espacial e Assunção).

