PACE 3 EVENTOS ESPOTIVOS
REGULAMENTO VALE GAMES
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares do bom senso e cordialidade, afinal o objetivo do VALE
GAMES 2021 a integração dos apaixonados pelo crossfit, de modo a fomentar a pratica esportiva da modalidade, bem
como permitir aos praticantes um momento de descontração e estreitamento de laços dentro da comunidade
“crosfiteira”. Respeitando as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, estaremos também seguindo rígidos
protocolos sanitários. A responsabilidade TAMBÉM é de cada atleta participante.


DATA DO EVENTO: 20 e 21 de novembro de 2021



LOCAL: Shopping Vale do Aço – Ipatinga-MG, Brasil

CATEGORIAS







Iniciante - Trio
Scale - Trio
Intermediário - Trio
Master - Dupla
RX - Trio
Elite - Individual

CRONOGRAMA
Em breve mais informações pelo site www.pace3.com.br
KIT ATLETA







Camisa Poliamida
Medalha
N de Identificação
Açai
Hidratação
Frutas

VALORES
Campeonato

Lote Promocional 100
primeiras vagas

1º Lote
25/07/21 a 31/10/21

2º Lote
01/11/21 a 16/11/21

VALE GAMES

R$ 160,00 + taxa

R$ 190,00 + taxa

R$ 210,00 + taxa

Para que o campeonato ocorra na mais tranquila normalidade e que todos possam se divertir e aproveitar toda beleza
que a equipe organizadora planejou, algumas normas de conduta devem ser observadas, para o sucesso do evento e
participação de todos.

Artigos:
1. Todos os atletas deverão apresentar-se às 07h, na recepção da área de atletas, para check in.
2. É de responsabilidade de cada atleta permanecer numerado durante todas as provas, devendo procurar um
representante da organização para renovar a marcação, caso necessário;
3. Todo atleta deverá apresentar-se 15 minutos antes de sua prova, na área de aquecimento, pois este será o local
de encontro com os judges para que eles encaminhem cada equipe à área de competição;

4. Não serão aceitos vídeos para conferencia de execução de atleta de outra equipe.
4.1. Os vídeos a serem analisados, quando houver duvida sobre a correta marcação da arbitragem, somente
serão aceitos quando referentes à equipe do atleta reclamante;
5. Toda equipe tem direito a uma revisão de vídeo, referente à sua própria execução.
5.1. Caso a revisão seja julgada improcedente pela comissão de arbitragem, a equipe perde o direito de realizar
novo pedido de revisão;
6. Sendo o pedido de revisão julgado procedente pela comissão de arbitragem, a equipe permanece com o direito de
nova revisão;
7. Qualquer solicitação de recurso será analisada, quando feita em até 30 minutos da divulgação do resultado
questionado;
8. Atitudes antidesportivas, tais como xingamentos, gestos obscenos, agressões verbais e/ou físicas, dentre outras
atitudes julgadas inoportunas / inapropriadas, pela comissão de arbitragem, implicarão em punições, que vão
desde a perda de ponto da prova à eliminação do atleta/equipe da competição, as pontuações das punições serão
previamente informadas pela comissão organizadora;
8.1. Esta regra será aplicada quando a atitude antidesportiva for praticada contra e qualquer pessoa que esteja no
ambiente da competição;
8.2. Esta regra também se aplica à atitude antidesportiva praticada por membros de torcida, quando possível
identificar a equipe ou box ao qual pertença;
9. Casos omissos neste regulamento serão analisados pela comissão de arbitragem;
10. A idade MÍNIMA para atletas se inscreverem no campeonato é de 15 (quinze) anos, o responsável pelo menor de
idade deverá preencher esse formulário autorizando a participação do mesmo. O não preenchimento isenta a
organização de qualquer responsabilidade quanto a participação do menor:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDP5c0Q-t4Wv7OrWXj8Bhia9WOoJGDJGm4211g4ieGKwhUA/viewform
11. A inscrição é pessoal, não haverá estorno da inscrição em hipótese alguma. Um atleta poderá ser substituído por
outro no caso de lesão. A substituição poderá acontecer até 5 dias antes do campeonato mediante a
apresentação do atestado médico.
12. O participante que ceder seu número de participação para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do
campeonato, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer,
isentando do atendimento e de qualquer responsabilidade a Comissão Organizadora, seus patrocinadores,
apoiadores e órgãos públicos envolvidos no campeonato;
13. As inscrições serão encerradas 04 dias antes da data do campeonato, ou em data anterior a esta, caso seja
atingido o limite de participantes;
14. 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;
15. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja
fraude comprovada, o(a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou
documental;
16. O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a disponibilidade. Em hipótese alguma a
Comissão Organizadora estará obrigada a entregar a camisa de acordo com o tamanho solicitado; essa escolha
serve, apenas, para uma previsão quantitativa;
17. As dúvidas ou informações técnicas poderão ser enviadas por e-mail: contato@pace3.com.br, para que sejam
registradas e respondidas a contento.
18. Artigo 11. 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 e pelas redes
sociais.
19. Artigo 12. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma
soberana, não cabendo recursos a estas decisões.

20. Artigo 13. Ao se inscrever nesta prova, o(a) atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos
deste Regulamento, ficando de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE em anexo a este regulamento 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.
21. Artigo 14. Todo o direto autoral relativo a este regulamento é de responsabilidade da Pace3 Eventos Esportivos.

PREMIAÇÃO:


Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação;



A três equipes vencedoras de cada categoria receberão troféus;

ANEXO I
Termo de responsabilidade
Eu, (seu nome conforme a inscrição), no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1.

Estou ciente de que se trata de um campeonato esportivo, escolhidas por mim no ato da inscrição;

2.

Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste campeonato e estou ciente que não existe nenhuma
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas;

3.

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação neste deste
campeonato (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a Comissão Organizadora, colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação neste campeonato;

4.

Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da prova;

5.

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;

6.

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;

7.

Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta
grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova;

8.

Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e
entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Comissão Organizadora, mídia e patrocinadores;

9.

Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública, todos os eventuais custos referentes
à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos serão suportados única e exclusivamente por
mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos;

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que
seja, de toda e qualquer responsabilidade civil e legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha
participação nesta PROVA.

_________________________________
Nome: (conforme a inscrição)
CPF: (conforme a inscrição)

