
	

 

ITU GIANTS CHALLENGE 2017 

REGULAMENTO 

A	 ITU	 GIANTS	 CHALLENGE	 será	 realizada	 no	 dia	 10	 de	 Dezembro	 de	 2017,	 no	 pátio	 da	
Prefeitura	de	Estância	Turística	de	Itu,	localizado	na	Av.400	anos,	111	Bairro	Itu	Novo	Centro.	
CEP	13303-500	Itu	-	SP,	Brasil,	em	quaisquer	que	sejam	as	condições	climáticas	do	dia,	desde	
que	não	ofereçam	riscos	aos	participantes.	

A	Organização	poderá	alterar	a	data,	percurso	e	local	ou	até	mesmo	suspender	a	corrida	por	
qualquer	questão	que	ponha	em	risco	a	segurança,	bem	como	atos	públicos,	vandalismo	e/ou	
motivos	de	força	maior.	

Não	 haverá	 reembolso,	 por	 parte	 da	 Organização,	 bem	 como	 seus	 patrocinadores	 e	
apoiadores,	 de	 nenhum	 valor	 correspondente	 às	 despesas	 de	 viagem,	 transporte,	
hospedagem,	alimentação	e	ou	quaisquer	outras	despesas	caso	haja	necessidade	de	alteração	
de	data,	percurso	ou	cancelamento	da	prova.	

A	prova	terá	distância	de	4km	(quatro	quilômetros)	com	aproximadamente	trinta	e	cinco	(35)	
obstáculos.	A	largada	da	primeira	bateria	ocorrerá	às	7h,	podendo	sofrer	alterações	para	mais	
ou	para	menos	conforme	condições	 locais.	Os	atletas	deverão	estar	no	 local	de	 largada	com	
meia	hora	de	antecedência,	devidamente	equipados	e	aptos	a	participar	desta	corrida.	

A	organização	pode	alterar	o	 conteúdo	deste	 regulamento	a	qualquer	momento	 sem	prévio	
aviso	prévio.	

	

REGRAS	GERAIS	DO	EVENTO	

REGULAMENTO	 –	 Todo	 competidor	 é	 obrigado	 a	 ter	 conhecimento	 deste	 regulamento.	 Ao	
solicitar	 a	 inscrição,	 o	 competidor	 deve	 ler	 o	 documento.	 Os	 inscritos	 na	 competição	 estão	
automaticamente	de	acordo	e	aceitam	todos	os	termos	deste	regulamento,	assim	como	todas	
as	regras	descritas	e	estipuladas.	

INSCRIÇÕES	 -	 No	 ato	 da	 inscrição,	 ao	 concordar	 com	 o	 Regulamento	 assinalando	 a	 opção	
apresentada	na	ficha	de	 inscrição,	o	participante	aceita	todos	os	seus	termos	e	assume	total	
responsabilidade	por	sua	participação	no	evento.	

As	pré-inscrições	serão	realizadas	pelo	site.	A	equipe	pré-inscrita	deverá	fazer	a	doação	de	01	
(uma)	cesta	básica	obrigatoriamente	até	o	dia	01	de	Dezembro	na	Secretaria	de	Esportes	de	
Itu,	 localizada	na	Praça	Washington	Luiz	 S/N,	Bairro	Vila	Nova	 (nas	dependências	do	estádio	
Dr.	Novelli	Júnior),	confirmando	assim	sua	participação.	

A	 inscrição	 no	 ITU	 GIANTS	 CHALLENGE	 é	 pessoal	 e	 intransferível,	 não	 podendo	 qualquer	
pessoa	ser	substituída	por	outra,	em	nenhuma	situação.	O	participante	que	ceder	seu	número	
para	outra	pessoa	será	 responsável	por	qualquer	acidente	ou	dano	que	este	venha	a	 sofrer,	



	

isentando	 o	 atendimento	 e	 qualquer	 responsabilidade	 da	 Organização	 da	 prova,	 seus	
patrocinadores,	apoiadores	e	órgãos	públicos	envolvidos	no	evento.	

As	 inscrições	serão	encerradas	10	(dez)	dias	antes	do	domingo	marcado	para	a	realização	da	
prova,	 ou	em	data	 anterior	 a	 esta,	 caso	 seja	 atingido	o	 limite	 técnico	de	150	equipes	de	04	
(quatro)	participantes	cada.	

O	atleta	só	poderá	se	inscrever	em	apenas	uma	determinada	equipe.	

IDADE	 MÍNIMA	 -	 Os	 atletas	 menores	 de	 18	 anos	 não	 poderão	 participar	 da	 ITU	 GIANTS	
CHALLENGE.	A	idade	a	ser	considerada	para	os	efeitos	de	inscrição	é	a	que	o	atleta	terá	em	10	
de	dezembro	de	2017.	

CATEGORIA	–	Será	disputado	em	categoria	única	de	quartetos	mistos,	obrigatoriamente	dois	
homens	e	duas	mulheres.	

TERMO	 DE	 RESPONSABILIDADE	 –	 Todo	 atleta	 é	 obrigado	 a	 entregar	 o	 termo	 de	
responsabilidade	 devidamente	 assinado	 juntamente	 com	 a	 cesta	 básica	 até	 o	 dia	 01	 de	
Dezembro	 de	 2017.	 A	 não	 entrega	 do	 termo	 de	 responsabilidade	 por	 um	 dos	membros	 do	
quarteto	 acarretara	 na	 não	 participação	 da	 equipe	 na	 prova,	 de	 acordo	 com	 a	 avaliação	
soberana	da	Organização.	

CONGRESSO	 TÉCNICO	 –	 É	 obrigatório	 a	 presença	 de	 um	membro	 da	 Equipe	 no	 Congresso	
Técnico	que	será	realizado	no	dia	09	de	Dezembro	de	2017	às	15h	no	Auditório	da	Secretaria	
Municipal	 de	 Educação,	 no	 Prédio	 da	 Prefeitura	 de	 Estância	 Turística	 de	 Itu,	 localizado	 na	
Av.400	anos,	111	Bairro	Itu	Novo	Centro.	CEP	13303-500	Itu	-	SP,	Brasil		

KIT	DO	ATLETA	–	Na	ITU	GIANTS	CHALLENGE	o	Kit	da	prova	será	entrega	durante	o	Congresso	
Técnico,	 um	 dia	 antes	 da	 prova,	 para	 o	 Capitão	 da	 Equipe	 mediante	 apresentação	 de	
documento	com	foto.	A	medalha	somente	será	entregue	aos	atletas	que	concluírem	a	prova.	
Não	haverá	entrega	de	kit	no	dia	da	prova.	

A	 retirada	 de	 kits	 só	 poderá	 ser	 efetivada	 por	 terceiros	 mediante	 apresentação	 de	
autorização	específica	para	este	fim	e	cópia	de	documento	de	identificação	dos	inscritos.	

A	 equipe	 que	 não	 retirar	 o	 seu	 kit	 na	 data	 e	 horário	 estipulados	 pela	Organização	 ficará	
impedida	 de	 participar	 do	 ITU	 GIANTS	 CHALLENGE	 e	 perderá	 o	 direito	 ao	 kit.	 As	 datas	 e	
horários	para	retirada	serão	amplamente	divulgados	em	canais	de	comunicação	do	evento.	Os	
kits	não	retirados	não	serão	enviados	aos	inscritos,	sob	nenhum	motivo	ou	circunstância.	

No	momento	 da	 retirada	 do	 kit	 o	 responsável	 deverá	 conferir	 os	 seus	 dados,	 não	 sendo	
aceitas	reclamações	cadastrais	após	a	retirada.	

CAMISETAS	 -	 O	 tamanho	 das	 camisetas	 está	 sujeito	 a	 alteração,	 de	 acordo	 com	 a	
disponibilidade.	

O	atleta	não	poderá	alegar	 impossibilidade	de	correr	no	evento	caso	não	tenha	camiseta	em	
tamanho	que	lhe	sirva,	estando	autorizado	a	correr	com	sua	própria	camiseta.	



	

MATERIAL	–	Todo	o	material	de	uso	desportivo	pessoal	deve	ser	de	propriedade	do	atleta.	A	
organização	 não	 fornecerá	 equipamentos,	 salvo	 os	 entregues	 junto	 ao	 kit	 do	 atleta.	 A	
organização	 da	 prova	 não	 se	 responsabiliza	 por	 qualquer	 extravio	 de	 material	 pessoal	 ou	
prejuízo	que	porventura	os	atletas	venham	a	sofrer	durante	a	participação	no	evento.	

NUMERAÇÃO	–	Será	pintado	no	participante	o	número	do	quarteto,	que	é	único.	

LARGADA	 –	 A	 definição	 da	 bateria	 de	 largada	 da	 equipe	 será	 feita	 por	 ordem	 de	 inscrição,	
onde	os	dez	primeiros	quartetos	inscritos	largarão	na	primeira	bateria	e	assim	sucessivamente	
de	dez	em	dez,	compondo	todas	as	baterias.	

A	largada	da	primeira	bateria	acontecerá	às	7	horas	e	as	seguintes	a	cada	20	minutos,	podendo	
ser	mudado	de	acordo	com	a	necessidade	da	organização	da	prova.	

ATRASOS	–	Caso	o	atleta	chegue	ao	 local	do	evento	após	o	horário	da	sua	 largada,	não	será	
possível	 largar	 em	 outra	 bateria,	 e	 após	 o	 encerramento	 do	 evento	 nenhuma	 largada	 será	
realizada.	

PERCURSO	–	O	competidor	é	obrigado	a	permanecer	na	trilha	designada	pela	organização,	sob	
pena	 de	 punição	 ou	 desclassificação	 da	 equipe.	 O	 uso	 de	 atalhos	 é	 proibido.	 É	 de	
responsabilidade	do	atleta	ter	conhecimento	e	permanecer	no	percurso	designado.	

CRONOMETRAGEM	–	Será	feita	por	meio	de	cronômetro	oficial	no	local	da	Largada/Chegada	e	
definida	pelos	Fiscais	responsáveis.	O	tempo	será	iniciado	com	a	largada	da	bateria	e	finalizado	
com	a	chegada	dos	quatro	(4)	integrantes	da	equipe.	

AJUDA	–	Não	será	permitido	o	uso	de	apoio	externo	de	qualquer	espécie.	A	ajuda	poderá	ser	
usada	entre	os	membros	do	quarteto.	

CONDUTA	–	O	comportamento	 inadequado,	o	uso	de	 linguagem	abusiva,	de	agressão	verbal	
ou	 de	 qualquer	 espécie	 dirigidos	 a	 outros	 atletas,	 staffs,	 equipe	 médica	 ou	 membros	 da	
organização	são	casos	de	advertência/banimento	do	atleta	em	questão.	

CONTESTAÇÃO	 –	 As	 contestações	 de	 qualquer	 natureza	 devem	 ser	 apresentadas	 em	 até	 15	
(quinze)	minutos	após	a	divulgação	dos	resultados,	que	é	feita	pela	organização	em	um	painel	
designado	 especificamente	 para	 este	 fim.	 As	 contestações	 devem	 se	 dar	 por	 escrito	 e	
assinadas	 pelo	 acusador.	 Acusações	 formais	 contra	 outros	 atletas	 também	devem	 ser	 feitas	
por	escrito	e	descrever	o	caso	com	precisão.	Todas	as	contestações	serão	investigadas.	

PREMIAÇÃO	-	Os	três	primeiros	quartetos	receberão	troféu.	Todos	os	atletas	que	completarem	
a	prova	receberão	medalha.	

A	 equipe	 com	 direito	 à	 premiação	 deverá	 retirar	 as	 medalhas,	 troféus	 e	 demais	 artigos	
oferecidos	 pela	 Organização	 durante	 a	 cerimônia	 de	 premiação.	 Caso	 contrário,	 perderá	 o	
direito	 aos	 prêmios.	 Prêmios	 de	 nenhuma	 espécie	 serão	 entregues	 posteriormente	 ao	
momento	designado	para	tal.	

PENALIDADES	–	As	penalidades	serão	determinadas	pela	severidade	da	infração.	A	penalidade	
mínima	 será	 sempre	 de	 20	 Burpees	 para	 cada	 integrante	 do	 quarteto,	 sendo	 executado	 de	



	

forma	 sincronizada	 nos	 obstáculos.	 A	 penalidade	máxima	 será	 desqualificação	da	 equipe	 do	
evento	e/ou	perda	de	premiação.	

RISCOS	 –	 O	 participante	 assume,	 por	 livre	 e	 espontânea	 vontade,	 os	 riscos	 e	 suas	
consequências	 decorrentes	 da	 sua	 participação	 na	 prova,	 sejam	 eles	 danos	 morais,	 físicos,	
materiais	 ou	 de	 qualquer	 natureza.	 Fica	 a	 Organização,	 bem	 como	 quaisquer	 dos	
patrocinadores	e	apoiadores	envolvidos,	isentos	da	responsabilidade.	

Todos	 os	 atletas	 deverão	 estar	 em	 dia	 com	 rigorosa	 avaliação	 médica	 para	 realização	 da	
corrida,	 pois	 a	Organização	não	 se	 responsabilizará	pela	 saúde	dos	participantes	durante	ou	
após	a	corrida.	

O	competidor	é	responsável	pela	decisão	de	participar	do	evento,	avaliando	sua	condição	física	
e	seu	desempenho	e	julgando	por	si	só	se	deve	ou	não	continuar	ao	longo	da	competição.	

GUARDA-VOLUMES	 –	 Haverá	 guarda-volumes	 gratuito	 para	 todos	 os	 atletas.	 Somente	 será	
permitido	um	volume	por	atleta.	

A	Organização	não	recomenda	que	sejam	deixados	bens	de	alto	valor	no	guarda-volumes	tais	
como,	relógios,	joias,	equipamentos	eletrônicos,	celulares,	cheques,	ou	cartões	de	crédito.	

A	Organização	não	se	responsabilizará	pelo	conteúdo	dos	volumes	entregues,	nem	tampouco	
reembolsará	conteúdos	e	bens	extraviados	no	guarda-volumes.	

O	guarda-volumes	será	desativado	uma	hora	após	o	término	da	corrida.	

HIDRATAÇÃO	 –	 É	 de	 responsabilidade	 do	 atleta	 se	 manter	 hidratado	 adequadamente.	 A	
organização	distribuirá	hidratação	apenas	durante	o	percurso	de	corrida.	

VERACIDADE	 DAS	 INFORMAÇÕES	 -	 Os	 participantes	 são	 responsáveis	 pela	 veracidade	 das	
informações	 fornecidas	 na	 ficha	 de	 inscrição.	 Caso	 haja	 fraude	 comprovada,	 o	 atleta	 será	
desclassificado	da	prova	e	responderá	por	crime	de	falsidade	ideológica	e/ou	documental.	

MONTAGEM	 DE	 TENDAS	 DE	 ASSESSORIAS/TREINADORES/ACADEMIAS	 -	 Poderá	 a	 Organização	
indicar	os	locais	para	montagem	de	tendas	de	acordo	com	a	disponibilidade	de	espaço	na	área	
da	arena	do	evento,	desde	que	não	interfira	no	bom	andamento	do	evento.	

Em	 caso	 de	 necessidade	 técnica	 ou	 exigências	 públicas,	 a	 organização	 poderá	 solicitar	 o	
remanejamento	 das	 tendas	 ou	mesmo	 sua	 remoção,	 solicitação	 esta	 que	 deve	 ser	 atendida	
imediatamente	pelos	responsáveis	pela	tenda	em	questão.	

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.	Caso	haja	patrocínio	de	tendas	conflitante	com	os	patrocinadores	
do	evento,	poderá	a	Organização	solicitar	que	os	responsáveis	retirem	de	forma	imediata	suas	
tendas.	As	tendas	não	poderão	ter	sistema	de	som	que	interfira	na	sonorização	do	evento	e	a	
organização	 sugere	 que	 essas	 não	 ultrapassem	 20	metros	 quadrados.	 A	 organização	 não	 se	
responsabiliza	por	qualquer	dano	causado	às	tendas	ou	por	objetos	deixados	em	seu	interior.	



	

DIVULGAÇÃO	-	O	participante	autoriza	a	utilização	dos	seus	dados	cadastrais	pela	organização	
em	 suas	 próximas	 ações	 de	 marketing.	 Também	 concede	 os	 direitos	 de	 utilização	 de	 sua	
imagem	e	voz	para	fins	de	divulgação	e	publicidade	dos	eventos.	

DECISÕES	 SOBERANAS	 –	 As	 dúvidas	 ou	 omissões	 deste	 regulamento	 serão	 dirimidas	 pela	
Organização	de	forma	soberana,	não	cabendo	recursos	dessas	decisões.	


