Regulamento da IX “Corridas Unimed - Guaratinguetá 2017”
(Este regulamento está em constante atualização)
1. A PROVA
1.1. Um evento único na região de Guaratinguetá, a “CORRIDAS UNIMED –
GUARATINGUETÁ 2017”, espera reunir em sua nona edição, diversos
participantes para uma grande festa do esporte na região, além de trazer ao publico
presente um evento repleto de atrações que visam o bem estar e qualidade de vida. A
“Corridas Unimed – Guaratinguetá 2017” é uma iniciativa do Departamento de
Medicina Preventiva da Unimed de Guaratinguetá, de caráter esportivo social,
dirigido ao publico praticante de corrida de rua.
1.2. A prova será realizada no dia 24 de setembro de 2017 na cidade de
Guaratinguetá/SP, para PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS, devidamente inscritas
denominados ATLETAS, com a qualquer condição climática;
1.3. A competição será disputada em percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km
(corrida), em uma única volta.
1.4. A CAMINHADA deverá se posicionar na largada logo após os corredores.
1.5. A LARGADA será realizada na Rua Abílio Coré (em frente ao Instituto Santa
Rosa) Chácaras Selles. A chegada ocorrerá no mesmo local.
Horário de largada:
08h00 - Corrida de 5 km, 10 km e Caminhada de 3 km
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de
largada para eventuais ajustes nos respectivos horários.
Importante: o atleta é responsável por largar no horário indicado devendo chegar com
antecedência ao local. A largada será encerrada 15 minutos após seu início, não serão
computados os tempos de quem largar após este prazo.
1.6. O prazo máximo para conclusão da prova é de 02h00 (duas horas);
1.7. O Atleta que não estiver dentro do tempo previsto, em qualquer ponto do percurso,
poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a
partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de
serviço ou apoio a este corredor;

2. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
2.1. A idade mínima para participação na prova, conforme estabelecido pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO é de 14 anos para a corrida
de 5 km, 18 anos para a corrida de 10 km e 12 anos para a caminhada
completos até 31 de dezembro de 2017.
2.2. Os atletas menores de 18 anos poderão participar da prova com autorização
por escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. A
autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento com foto que será
retido pela organização no ato da retirada do pré kit.
2.3. Poderão participar do evento pessoas independentes de sexo, raça e credo, podendo
ser avulsos ou representantes de Clubes, Associações, Centros Cívicos, Associações
Atléticas, Diretórios, Academias de Ginástica, Sociedades de Melhoramentos,
Militares, Escolas, Empresas, etc.
2.4. Os atletas beneficiados com o desconto de 50% deverão apresentar a comprovação
de sua condição que tenha idade igual ou superior a 60 anos através de documento
de identidade com foto original na retirada do chip, tomando-se por base o dia de
realização da inscrição. Esses atletas acima citados, deverão obrigatoriamente retirar
seu próprio kit, não podendo ser retirado por terceiros.
2.5. Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga cópia de identidade,
autorização por escrito do referido participante e o comprovante de
pagamento. Exceto para os inscritos com idade igual ou superior a 60 anos, estes
deverão retirar pessoalmente.
*Os técnicos e/os líderes de equipe(s) também deverão apresentar os documentos
exigidos acima.
2.6. Não será permitida a retirada de kit por terceiros, mediante à apresentação de
FOTOS de documentos por telefones celulares, tabletes, máquinas fotográficas e/ou
redes sociais.
3. INSCRIÇÕES (VALORES, PRAZOS E CONDIÇÕES)
3.1. As

INCRIÇÕES

serão

feitas

VIA INTERNET, através do site
www.unimedguaratingueta.com.br – limitados ao número máximo de 1.000
(mil) ATLETAS CADASTRADOS e confirmados através do pagamento da

respectiva taxa. Estas poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja
alcançado o limite total de vagas;
3.2. A Organização poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, suspender ou prorrogar
prazos e aumentar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades e disponibilidades técnicas ou estruturais;
3.3. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições sem pagamento ou realizadas fora do
prazo determinado pela organização;
3.4. Não serão aceitos pagamentos por caixa expresso. O comprovante de pagamento é
um documento único, não tendo a organização cópia do mesmo;
3.5. O pagamento realizado fora do prazo estabelecido no boleto implicará na devolução
do valor e cancelamento da referida inscrição.
3.6. O não pagamento do boleto dentro do prazo estabelecido, implicará no
cancelamento da inscrição e conseqüentemente no cancelamento da reserva de vaga
e tamanho de camiseta.
3.7. Conforme Estatuto do Idoso, pessoa há partir 60 anos tem 50% de desconto na
inscrição.
3.8. O VALOR da inscrição para o EVENTO será de acordo com a data da efetivação da
inscrição:
Para a CAMINHADA
R$ 60,00 (sessenta reis) – lote único.
Para a CORRIDA 5 Km e 10 Km
R$ 70,00 (setenta reis) de 01/05/2017 à 30/06/2017.
R$ 80,00 (oitenta reais) de 01/07/2017 à 17/09/2017.
3.9. Para as assessorias de corrida a cada 10 inscrições dentro de um único pedido
ganha 01 (uma) inscrição de cortesia, (lembrando que para ter direito a sua INSCRIÇÃO
CORTESIA o seu pedido já deve ser efetuado com 10 PARTICIPANTES! Atenção porque
não serão aceitas reclamações posteriores).

Importante: As camisetas são produzidas nos moldes BABY LOOK (tamanho único) e
CAMISETAS P, M, G, GG. A entrega é realizada conforme o pedido do corredor no
ato da inscrição. Não é possível a troca do tamanho solicitado durante a retirada do kit.
Obs.: pode haver variação de 1 cm a mais ou a menos nos dois sentidos (largura e
comprimento) do tamanho da camiseta.
3.10. O prazo final para as inscrições será 17 de setembro de 2017 OU QUANDO O
NÚMRO MÁXIMO DE (1.000) MIL INSCRITOS FOR ATINGIDO. A organização
da prova não se responsabiliza pela impossibilidade de inscrição em virtude de ausência
de conexão com a internet, bem como falhas técnicas de computadores e/ou impressoras.
3.11. Os atletas beneficiados com o desconto de 50% deverão apresentar comprovação de
sua condição que tenha idade igual ou superior a 60 anos através de documento de
identidade oficial original na retirada do chip, tomando-se por base o dia de realização da
inscrição. Os atletas com desconto, deverão obrigatoriamente retirar seu próprio kit, não
podendo ser retirado por terceiros.
3.12. Os atletas menores de 18 anos, no ato da retirada do chip, deverão apresentar
autorização por escrito com firma reconhecida dos pais ou responsável legal
3.13. Os atletas que se inscreverem utilizando indevidamente documentos de maiores
de 60 anos, para conseguirem irregularmente o desconto de 50% serão
desclassificados e possivelmente bloqueados para participação nas próximas edições
da Corridas Unimed – Guaratinguetá.
3.14. A organização tem o direito de rejeitar qualquer inscrição;
4. FORMA DE INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão feitas somente pela INTERNET, através do site oficial da prova
que será www.unimedguaratingueta.com.br/ - até o dia 31 de agosto de 2017,
podendo ser PRORROGADA/ FECHADA, a critério da ORGANIZAÇÃO;
4.2. O atleta para se inscrever deverá percorrer todas as etapas que serão indicadas no
site, deverá OBRIGATÓRIAMENTE informar que leu o presente regulamento, para
que na última etapa seja possível imprimir o boleto bancário, recolhendo a taxa na
rede bancária;

4.3. O comprovante de pagamento será retido pela Organização quando da retirada do
chip;
5. DAS DESPESAS
5.1. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizarão por despesas de
viagens ou estadias de atletas estrangeiros, de outros estados ou municípios, entre
outras;
5.2. A organização da prova não se responsabilizará por acidentes ou danos que por
ventura os atletas venham a sofrer ou causar por ocasião da prova.
6. GUARDA-VOLUME
6.1. A organização disponibilizará aos participantes o serviço de guarda-volume e
recomenda que não sejam deixados objetos de valores tais como relógios, roupas ou
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques,
cartões de crédito etc., uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.
6.2. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no GuardaVolume, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.
6.3. O Guarda-Volume ficará à disposição das 07h00 às 11h00, podendo estender-se por
mais 15 minutos. O material deixado e não retirado no dia será enviado á sede da
organização, e ficará à disposição do proprietário por 30 dias corridos. Caso o
participante deseje o envio de seu material, deverá solicitar pelo e-mail
angelica.chimendes@unimedguaratingueta.com.br e poderá recebê-lo pelo Correio,
desde que pague os custos de remessa (envio, embalagem, seguros e outros).

7. RETIRADA DE KIT DE CORRIDA
7.1. A entrega do PRÉ-KIT (chip, número de peito e camiseta) será realizada
EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DE GUARATINGUETÁ, na Sede da Unimed
de Guaratinguetá, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 831- Campo do
Galvão, no dia 23 (sábado) das 08h00 às 17h00.
7.2. Os inscritos que residem fora poderão pegar o PRÉ-KIT no dia da prova 24
(domingo) das 7:00 às 7:40 no local da prova. NÃO SERÃO ENTREGUES

KITS, CHIPS OU NÚMEROS APÓS O HORÁRIO DETERMINADO PELA
ORGANIZAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA.
7.3. Para retirar o PRÉ-KIT do ATLETA, é necessário:
7.3.1. Apresentar documento de Identidade original, com foto atualizada (RG ou
CNH). Não será permitido a apresentação de FOTOS de documentos
adquiridos por telefones celulares, tabletes, maquinas fotográficas e/ou redes
sociais.
7.3.2. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou BOLETO BANCÁRIO, de
pagamento da inscrição ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese
alguma).
Esses comprovantes serão retidos na entrega do kit.
7.3.3. Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga cópia de
identidade, autorização por escrito do referido participante e o
comprovante de pagamento. Exceto para os inscritos com a idade igual ou
superior a 60 anos, estes deverão retirar pessoalmente.
*Os técnicos e/ou líderes de equipe(s) também deverão apresentar os
documentos exigidos acima.*
7.4. Não será permitida a retirada de kit por terceiros, mediante á apresentação de
FOTOS de documentos por telefones celulares, tabletes, máquinas fotográficas e/ou
redes sociais.
7.5. A entrega de KIT de atletas para idade igual ou superior a 60 anos, será realizada
somente para a própria pessoa, em hipótese alguma poderá ser retirado por terceiros.
7.6. O PRÉ-KIT do atleta da corrida de 5 Km e 10 Km distribuído aos participantes
será composto de camiseta (usada para identificar o atleta inscrito), número de
peito com alfinete, chip de uso único, squeze e viseira. Para os inscritos na
CAMINHADA será composto de camiseta (usada para identificar o atleta
inscrito), número de peito com alfinete e viseira.
7.7. No momento da retirada do CHIP, o atleta ou pessoa devidamente autorizada pelo
atleta a retirar o chip, DEVERÁ conferir todos os dados pessoais (nome, data de
nascimento e sexo), chip e o número de peito, havendo possibilidade de nas datas 23
e 24 (até 7h40) de setembro de 2017, de fazer correções quanto ao preenchimento

incorreto da ficha de inscrições quanto a dados pessoais, NÃO SENDO POSSÍVEL
A ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DEFINIDA PELO ATLETA NA
OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO;
7.8. Quando da retirada do kit, o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais,
juntamente com o NÚMERO DE PEITO;
7.9. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip;
7.10. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis;
7.11. O uso do chip e número de peito são OBRIGATÓRIOS aos ATLETAS que
participarem das Provas 10 e 5 Km, acarretando a desclassificação do ATLETA que
não utilizar;
7.12. Os atletas que participarão da CAMINHADA não utilizarão chip somente o
número de peito e deverão retirar da mesma forma conforme itens 7.3.1 ao 7.3.4 e
7.5.
7.13. O atleta não poderá participar do evento portando mais de um chip, acarretando
a desclassificação do ATLETA que o utilizar.
7.14. OS KITS NÃO SERÃO ENTREGUES APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
Importante: As camisetas são produzidas nos moldes BABY LOOK (tamanho único) e
CAMISETAS P, M, G e GG, a entrega é realizada conforme o pedido do corredor no ato
da inscrição. NÃO SERÁ POSSIVÉL A TROCA DE TAMANHO DURANTE A
RETIRADA DO KIT.
KIT DE PARTICIPAÇÃO (PÓS CORRIDA / CAMINHADA)
7.15. Ao final da prova, os participantes deverão retirar o kit de participação composto de
medalha de participação, cereal, frutas, isotônico e medalha de participação.
Somente os participantes terão direito ao kit, os atletas que não estiverem
inscritos ou os inscritos que não participarem da prova, não terão direito ao kit de
participação.

Atenção: Para retirar o kit de participação o atleta deve entregar o cupom colorido
INTEGRANTE do número de peito.
OS KITS DE PARTICIPAÇÃO NÃO SERÃO ENTREGUES APÓS O
TÉRMINO DO EVENTO, NEM NOS DOS POSTERIORES.

8. POSTO DE HIDRATAÇÃO
8.1. Os postos de hidratação serão posicionados a cada 2 Km do percurso, de acordo com
a norma internacional da IAAF (Associação internacional de Federações de
Atletismo), regra 240 – artigo 4º, seguidas pela CBAt (Confederação Brasileira de
Atletismo), que determina que os postos de água sejam colocados a cada 2 ou 3 km,
nas provas com distância até 10 Km. Haverá também um posto de hidratação de
chegada, na área reservada aos atletas inscritos.
9. PERCURSO
9.1. Percurso é totalmente plano 5 km, 10 km e caminhada de 3 km, ótima oportunidade
para quem deseja melhorar seu tempo.
10. CLASSIFICAÇÃO
10.1. Para efeito de classificação, o atleta deverá correr portando o chip fixado no cadarço
do tênis, obrigatoriamente passar pelos pontos de fiscalização (tapetes eletrônicos)
que estarão dispostos na largada, ao longo do percurso e na chegada;
10.2. O critério adotado para a classificação GERAL será a ordem de chegada (tempo
bruto) e para as FAIXAS ETÁRIA será valido tempo líquido.
10.3. O critério adotado para a classificação por faixa etária na prova de 10 km será o
melhor tempo (tempo líquido).
10.4. A corrida de 10 km terá as seguintes categorias:
MASCULINO - Geral, 18 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a
39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a
69 anos, 70 +

FEMININO - Geral, 18 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 +.
A corrida de 5 km terá as seguintes categorias:
MASCULINO e FEMININO – Geral de 14 a 99 anos.
10.5. Os
resultados
extra-oficiais
serão
publicados
no
site
www.unimedguaratingueta.com.br; após o evento e, oficialmente, com possíveis
correções, após 10 (dez) dias úteis do evento.
10.6. A data base para definição das categorias será 31/12/2016, ou seja, será observada o
ano de nascimento do atleta.
Atenção: Não haverá premiação por faixa etária na prova de 5 km
11. PREMIAÇÃO
11.1. Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão a medalha de
participação.
Atenção: Para retirar o kit de participação o atleta deve entregar o cupom colorido
INTEGRANTE do número de peito.
11.2. Serão oferecido troféus para os 5 (três) primeiros colocados da classificação geral
masculina e feminino da prova de 10 Km;
11.3. Serão oferecidos troféus para os 3 (três) primeiros colocados de cada faixa etária
masculina e feminina para os da prova de 10 km;
11.4. Serão oferecidos troféus para os 5 (cinco) primeiros colocados da classificação
geral masculina e feminina da prova de 5km;
11.5. Na premiação fica liberado ao atleta o uso da camiseta de seu patrocinador.
11.6. A idade mínima para participação na prova é de 14 anos para a corrida de 5km e de
18 anos para a corrida de 10km e para a caminhada a idade é 12 anos completos até
31 de dezembro de 2017. Os atletas menores de 18 anos poderão participar da prova
com autorização por escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável

legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento com foto
que será retido pela organização no ato da inscrição.
11.7. As premiações não são cumulativas.

11.8. Todos os participantes, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão
encaminhar-se imediatamente à área do pódio para recebimento dos prêmios.
11.9. A organização poderá incluir qualquer outro tipo de premiação para valorização dos
participantes.
Atenção: Não haverá premiação por faixa etária na prova de 5 km
12. REGRAS GERAIS DO EVENTO
12.1. É obrigatório apresentar documento com foto;
12.2. Os organizadores não se responsabilizam pela participação dos atletas, como
também danos que por ventura venham ocorrer antes, durante e depois da prova,
ficando responsável apenas pelos primeiros socorros;
12.3. A violação do percurso, atos de indisciplina ou atitude anti-desportiva implicará na
imediata desclassificação do atleta.
12.4. No ato da inscrição o ATLETA deverá ler o regulamento e fazer o aceite do
mesmo para dar continuidade a inscrição da prova, não podendo alegar falta de
conhecimento do mesmo.
12.5. Ao inscrever-se, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
12.6. Ao se inscrever o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores,
patrocinadores, apoiadores e realizadores, 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.
12.7. Para o controle da cronometragem, a cada competidor será fornecido um chip. É
obrigatório o uso no cadarço do tênis do pé direito. Cada atleta terá um código

numérico no chip, o qual não poderá ser trocado, ato este passível de
desclassificação.
12.8. Os atletas que participarão da CAMINHADA não utilizarão chip somente o
número de peito e deverão retirar da mesma forma.

12.9. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. O
participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por
qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer.
12.10. O participante da prova 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.
12.11. O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética, e treinou adequadamente para o evento. Recomendamos rigorosa avaliação
médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
participantes.
12.12. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao
longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento.
12.13. Emergencial será feito pela equipe medica da prova. Se houver a necessidade ou
atendimento hospitalar o atleta será encaminhado a Rede Pública Municipal.
12.14. O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro
sistema de atendimento médico (remoção, transferência, hospital, serviço de
emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências desta decisão.
12.15. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou
acessórios utilizados pelos atletas, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham
a sofrer durante a sua participação.

12.16. A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por
prejuízos ou danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos, de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo.

12.17. A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso,
conforme as necessidades do evento informando estas alterações no momento da
retirada do kit.
12.18. O posicionamento escolhido pelo ATLETA da corrida de 5 Km e 10 km na
largada, disponibilizado pela organização, é de única e exclusiva responsabilidade
do mesmo.
12.19. O posicionamento dos ATLETAS da caminhada deverá se posicionar na largada
logo após os corredores.
12.20. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para
alcançar qualquer tipo de vantagem. É proibido o auxilio de terceiros, bem como o
uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização.
12.21. Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos
que possam existir no percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis
defeitos na pista. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação
das ruas que integram o trajeto da corrida com antecedência.
12.22. Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante
com os patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, poderá aparecer em
propaganda dentro da área do evento.
12.23. Os organizadores poderão suspender o evento por questão de segurança pública,
atos públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior.
12.24. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, a organização até 30
minutos após a divulgação dos resultados no local da prova.
12.25. Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, por escrito,
até 10 dias após a primeira publicação do resultado no site do evento.

12.26. A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser
cancelada caso as condições ponham em risco a integridade física dos participantes.
12.27. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação.
12.28. O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou pular a
grade no momento da largada estará passível de desclassificação.
12.29. A organização poderá realizar exame antidoping para os participantes, de acordo
com as regras do Comitê Olímpico Brasileiro.
12.30. Haverá postos de hidratação nas distâncias de 2,5 km, 5 km, 7,5 km e chegada.
12.31. O valor da inscrição não será devolvido, EXCETO conforme item 3.5.
12.32. O participante fica ciente de que os serviços de chip de cronometragem,
elaboração, fornecimento de resultados, divulgação e publicação dos mesmos, são
dependentes de equipamento eletrônicos de transmissão de dados. Estes
equipamentos podem sofrer algum tipo de interferência e perda de informações.
Neste caso, fica isenta a organização e realizadores do fornecimento dos mesmos.
Por segurança, a organização disponibilizará equipes de anotadores para verificar a
ordem de chegada dos participantes.
12.33. Poderá a organização receber ou solicitar informações aos participantes para que
auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados.
12.34. As fotos do evento poderão ser acessadas gratuitamente na semana posterior a
prova no site www.unimedguaratingueta.com.br.
12.35. Durante o percurso haverá postos de distribuição de água montados ao longo do
percurso, na largada e na chegada.
12.36. A organização da prova disponibilizará aos participantes duas unidades móveis de
S.O.S. U.T.I e um posto médico de pronto atendimento, onde será feito o primeiro
atendimento, avaliação e remoção ao hospital se necessário e os atletas serão
protegidos pelos órgãos de segurança e entidades de apoio.

