2014

REGULAMENTO

EVENTO: TREKKING VO² EXTREME - 27/09/2014

DO EVENTO:
•
•
•
•
•

•

NOME DO EVENTO: TREKKING VO² EXTREME;
DATA: 27/09/2014;
HORÁRIO DA LARGADA: 9h;
DISTÂNCIA: 15 km;
MAPA DO LOCAL DO EVENTO: Será divulgado no próximo dia
25/09/2014, até esse dia deverão entregar o TERMO DE
RESPONSABILIDADE totalmente preenchido e assinado por cada
membro da Equipe, lembrando que sua entrega é obrigatória, a
equipe que assim não fizer estará automaticamente NÃO APTA a
participar do Evento; a entrega do termo de responsabilidade poderá
ser entregue antecipadamente (recomendado) no método digital, ou
seja, deverá ser: preenchido, assinado e digitalizado para o e-mail
vo2extreme@gmail.com
BRIEFING VIRTUAL: Dia 25/09/2014 às 21h no FACEBOOK dentro
do GRUPO: VO² EXTREME.

DA INSCRIÇÃO:
•
•
•

•

QUANTIDADE DE ATLETAS POR EQUIPE: 04 (Quatro);
CATEGORIAS: QUARTETO, sendo que cada equipe obrigatoriamente
deverá ter ao menos um atleta do sexo oposto;
VALOR DA INSCRIÇÃO (EQUIPE): R$180 (haverá diferença de
valores em centavos, isso servirá para identificarmos as equipes nos
extratos e deverá ser efetuado o pagamento no valor exato, porém
as
equipes
deverão
enviar
comprovante
para
o
email
vo2extreme@gmail.com
DATA DAS INSCRIÇÕES (LIBERAÇÃO): 30/08/2014 às 0h até o
limite máximo de equipes.
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•

PROCEDIMENTOS DAS INSCRIÇÕES: a inscrição deverá ser
solicitada através de preenchimento de um formulário no endereço
https://docs.google.com/forms/d/11cPvvFWZLA9GGkFUfuD7yYUOlQ7
OcZB4I4R7c6xkMLE/viewform que será disponibilizado no GRUPO VO²
EXTREME (30/08/2014 às 0h), lembre-se de ter em mãos os
seguintes dados para preenchimento: NOME DA EQUIPE, NOME DO
CAPITÃO (Ã), CPF DO CAPITÃO (Ã), Nº TELEFONE DO CAPITÃO (Ã) E
E-MAIL DO CAPITÃO (Ã); Caso queira fazer a inscrição de mais
de uma equipe, deverá ser feito o novo preenchimento do
formulário, citando o nome da outra equipe e assim
sucessivamente.

•

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado
em até no máximo 2 (dois) dias uteis após a solicitação de inscrição.
Será respondida através do e-mail do capitão com o informe do valor
a ser pago pela equipe (valor diferenciado em centavos), bem como,
o número da conta bancária que deverá ser feito o pagamento;
• COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS AOS ORGANIZADORES: A
comprovação será feita através de extrato bancário enviado ao email
vo2extreme@gmail.com com o valor pago;
• SERÁ CONSIDERADA INSCRITA A EQUIPE QUE: Efetuar
inscrição, pagar taxa de inscrição até o vencimento (2 (dois) dias
úteis da solicitação de inscrição) e entregar até o dia 25.09.2014
(quanto antes melhor) o termo preenchido, assinado e digitalizado
para o e-mail: vo2extreme@gmail.com, a entrega do Termo de
Responsabilidade poderá ser feita também de modo físico (levar em
mãos), basta que para isso o atleta entre em contato com um dos
organizadores (contatos ao final do regulamento);

DA PROGRAMAÇÃO PARA O DIA DO EVENTO:
•
•
•
•

CONCENTRAÇÃO: A PARTIR DAS 7h no local da largada;
BRIEFING PRESENCIAL: 8h45min;
LARGADA PONTUAL: 9h;
HORA LIMITE DE CORTE PARA TODAS AS EQUIPES QUE NÃO
FINALIZAREM O TREKKING VO² EXTREME: 15h.
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DA PREMIAÇÃO E CLASIFICAÇÃO:
•

•

Todos os atletas inscritos e integrantes de uma equipe poderão
receber como premiação e logo após a sua chegada, um troféu
comemorativo a data e ao evento. A classificação de chegada se dará
apenas até a 10º equipe (impressa nos troféus), após esse limite os
troféus serão de participação, e louvando a HONRA AO MERITO
alcançado;
Poderemos ter nessa etapa cronometragem oficial e feita através de
empresa especializada no ramo.

DAS DEFINIÇÕES DE LEGENDAS:
•
•
•
•
•

Posto de Controle (PC): local indicado pela organização por onde as
equipes devem passar obrigatoriamente na ordem sequencial
numérica pré-determinada;
Áreas de Transição (AT): é um PC diferenciado por ser uma área
onde haverá mudança de modalidade esportiva;
Fiscal de prova: responsável pelo registro da passagem das equipes
pelos postos de controle. Tem autoridade para fazer checagem de
equipamentos obrigatórios;
Corte: percurso alternativo reduzido que as equipes são obrigadas a
fazer, caso não cheguem a um PC em um prazo máximo préestabelecido;
Pontos de Passagem Obrigatórios (PPO): Trecho da prova (com ou
sem PCs) onde os atletas são obrigados a passar sob-risco de
penalização. Estes trechos têm a função de proteger atletas em
travessias ou para evitar que áreas sejam devastadas.

DAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES E PROIBIÇÕES:
Gostaria de orientar todos os Atletas Aventureiros e Sem Noção, que
irão participar do TREKKING VO² EXTREME algumas informações
importantes:
•

Existe a grande possibilidade de no dia termos calor e mormaço,
sugerimos levar protetor solar fator 100, boné com proteção para o
pescoço
e
raios
solares,
camisa
de
manga
comprida,
preferencialmente de poliamida ou com tecnologia respirável (nada
de algodão), calça e tênis apropriados com ênfase nos mais
diversificados terrenos, Teremos trechos escorregadios em aclives e
declives, para todos os integrantes de cada equipe é prudente levar
sua LUVA DE PROTEÇÃO e BOLSA DE HIDRATAÇÃO
completamente abastecida de seu liquido repositor predileto
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

(aconselhamos água, isotônico, hidrotonico e etc.); levem seu
abastecimento de carboidratos através de comidas leves e de fácil
digestão;
IMPORTANTE: cada equipe e seus respectivos atletas são
responsáveis por seu próprio lixo, não será permitido, em hipótese
alguma, o descarte de lixo em qualquer lugar durante todo o
percurso, então o lema é: TRAGA SEU LIXO DE VOLTA PARA
JOGAR NAS LIXEIRAS DO LOCAL DA CHEGADA; Existirá sansão
(de acordo com entendimento dos organizadores) para equipe que
desrespeitar qualquer norma estabelecida durante o BRIEFING
PRESENCIAL, VIRTUAL e REGULAMENTO;
Só poderá largar as equipes com a formação completa ou liberada
pela mesa da organização. A mesa da organização começará a
receber os atletas a partir das 7h do dia do evento. Após a largada, a
equipe que porventura chegar atrasada poderá largar após receber
instruções do organizador, e, desde que já tenham entregue os
termos de responsabilidade de todos os integrantes da equipe,
devidamente preenchido e assinado. Haverá tolerância máxima de 15
minutos (contando com horário da largada), após esse tempo, muito
obrigado e até o próximo evento;
O limite de corte para todas as Equipes será às 15h, portanto, os
pontos de controles (PC) serão desativados, no máximo, até esse
horário. A equipe que por algum motivo ainda não tiver acabado o
trajeto nesse horário deverá se dirigir ao ponto de largada; E ficará
constando no resultado como equipe desclassificada.
OS PONTOS DE CONTROLE VIRTUAIS (PCv) poderão ser com:
picotador, palavra (s), frase ou número (s);
No local não existe opção programada pela organização para compra
de refeição, sucos, água e etc.
O MAPA DE NAVEGAÇÃO SERÁ ENTREGUE um pouco antes da
largada;
Haverá brindes e concorrerão através de sorteio todas as equipes
inscritas, APTAS e presentes no momento do sorteio, com exceção
das equipes que ainda estiverem participando da prova;
Havendo trecho de asfalto, trafegar sempre pelo acostamento,
inclusive, a orientação é sempre em fila indiana. MUITA ATENÇÃO;
Poderá dar-se-á o inicio da premiação a partir da chegada da 1º
(primeira) equipe;
Não será permitido o uso de rádio de comunicação de
qualquer espécie, celulares, GPS e similares Obs.: O uso de
CELULAR apenas em caso de extrema urgência para solicitar
socorro (o celular poderá ser lacrado pela organização a
qualquer tempo da prova);
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•

•

•

Não será permitido o USO E PORTE DE QUALQUER MAPA QUE
NÃO SEJA O OFERECIDO PELA ORGANIZAÇÃO PARA ESSE
EVENTO;
Teremos um funil com portal na linha de chegada até a mesa de
controle, onde só poderão entrar no mesmo os quatro atletas de cada
equipe, este funil será fiscalizado por membros da EQUIPE
ORGANIZADORA;
Cada atleta receberá uma pulseira de identificação que será posta em
seu pulso por um membro da EQUIPE ORGANIZADORA antes da
largada. Só serão entregues e postas as pulseiras com a presença
dos quatro atletas de cada equipe. Ao finalizar o trajeto e no funil de
chegada, a retirada da pulseira deverá ser feita na mesa de controle
e através da organização do evento. Lembrando que seu extravio,
corte, danificação e qualquer suspeita de burlar as informações
descritas na pulseira acarretará na desclassificação da EQUIPE.

DAS PENALIDADES
•

•

Desconto de tempo “DT”: é uma penalidade a ser julgada pela
direção da prova durante o evento, dependendo do tipo de infração
cometida. Esse desconto de tempo, após estipulado pelos diretores
da prova é INDISCUTÍVEL.
Desclassificação “D”.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EQUIPE NO TREKKING VO² EXTREME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não passar por algum posto de controle (PC);
Não seguir a ordem cronológica dos postos de controle, caso seja
obrigatório;
Um integrante abandonar a prova;
Usar qualquer meio de transporte não autorizado pela organização;
Usar mapas não autorizados pela organização;
Assinar o posto de controle PC sem estar com a equipe completa;
Usar guias para se deslocar;
Se algum membro da equipe cometer atitudes anti-desportivas,
agressivas e destrutivas ao meio ambiente ou com outros atletas;
Abandonar a modalidade sugerida pela organização;
Se deslocar por trechos do percurso não autorizados pela
organização;
Falta de algum equipamento obrigatório.
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DA DIVULGAÇÃO DOS PATROCINADORES
•

As equipes têm livre arbítrio para fazerem divulgação de seus
patrocinadores apenas nos seus equipamentos e vestimentas.

DAS IMAGENS
•

A organização do TREKKING VO² EXTREME terá o direito de
utilizar e reproduzir todas as imagens fotográficas e de vídeo
produzidas durante a prova, premiação e briefings para uso comercial
ou de mídia.

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
Será obrigatório 01 (um) Kit de Primeiros Socorros por equipe, ou
seja, cada equipe é responsável por levar o seu durante toda a competição,
neste KIT deverá, obrigatoriamente, conter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaze esterilizada;
Esparadrapo;
Pinça;
Analgésicos recomendados pelo seu médico;
Atadura de gaze;
Anti- Séptico;
Anti-histamínico;
Soro de reidratação.

A checagem de equipamentos obrigatórios poderá ser realizada a
qualquer momento durante a prova, o seu não porte acarretará na
penalidade de desclassificação da equipe flagrada.
DA RESPONSBILIDADE:
•
•

O
TREKKING
VO²
EXTREME
PODERÁ
NÃO
SER
CLASSIFICATÓRIO ENTRE SUAS ETAPAS NO DECORRER DO ANO;
TODOS OS ATLETAS DEVERÃO PREENCHER E ASSINAR UM TERMO
DE RESPONSABILIDADE, ONDE ISENTARÃO OS ORGANIZADORES,
SEUS
COLABORADORES
E
PATROCINADORES,
APOIOS
E
PROPRIETÁRIOS DOS LOCAIS ONDE SE DARÁ À PROVA, DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR QUAISQUER DANOS
MATERIAIS OU FÍSICOS QUE DECORRAM DOS MESMOS.
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DAS NOVIDADES E ADITIVO AO REGULAMENTO:
•

FIQUEM ATENTOS(AS) ÀS NOVIDADES POSTADAS NO FACEBOOK
DENTRO DO GRUPO: VO² EXTREME.

DAS COMPETÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Os diretores de prova são os responsáveis em executar as datas e
disposições deste regulamento justificando as alterações quando cabíveis.
Casos omissos serão decididos através dos mesmos;
Quando houver qualquer risco de vida, o diretor de prova poderá acionar o
resgate de qualquer integrante da equipe, jornalista e fiscal de prova, sendo
o ônus do resgate de responsabilidade do resgatado. A organização, no
entanto, só fará o resgate se houver condições adequadas de segurança
para quem está resgatando ou sendo resgatado;
A organização da prova não cobre despesas médicas além dos primeiros
socorros prestados no local. Caso necessite remoção, atendimento ou
internação hospitalar, estes serão de responsabilidade da própria equipe;
A menos que haja alteração por parte da direção da prova (antes ou durante
a competição), as instruções constantes no race-book são soberanas;
A organização se reserva o direito de realizar um único briefing de prova,
podendo ou não repeti-lo para equipes que justificadamente não
comparecerem ao mesmo;
A checagem de equipamentos obrigatórios poderá ser realizada a qualquer
momento durante a prova;
No caso de condições climáticas adversas ou por razões de segurança, a
organização se reserva o direito de cancelar e/ou alterar o percurso e/ou
etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante o
andamento da prova;
Caso alguma equipe ou atleta inscrita na competição desista de
participar (justificadamente ou não) e/ou deixe de completar a
prova após a sua largada ou não, por qualquer motivo independente
ou não da intervenção dos organizadores, defeito em equipamentos
e etc, nestes casos não serão reembolsados o valor da inscrição em
hipótese alguma;
Fica a critério dos Diretores de prova aceitar ou não a solicitação de
inscrição de qualquer equipe;
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente antes, durante e
depois da prova, envolvendo a questão patrimonial e do estado de saúde
física do atleta;
A NÃO responsabilidade da organização com qualquer tipo de dano, roubo
ou furto, dos equipamentos, dos carros, das bikes, etc. durante o lapso
temporal ou não do evento;
Em casos não descritos neste regulamento a decisão da organização é
INCONTESTÁVÉL;
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