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REGULAMENTO MARATONA E CORRIDAS RÚSTICAS DE 5 E 10 KM 

 

1. 25ª MARATONA INTERNACIONAL DE BLUMENAU  

Data: 23 de Julho de 2023 

Local e horário: Largada às 7:00 horas na cidade de Itajaí, Rodovia Jorge Lacerda, 200 – SC-

412 e chegada na Rua XV de Novembro, centro de Blumenau. 

 

1.1 Corrida Rústica de 10 km 

Data: 23 de Julho de 2023 

Local e horário: Largada às 7:30 horas na cidade de Gaspar, Rua Anfilóquio Nunes Pires, 4050 

e chegada na Rua XV de Novembro, centro de Blumenau. 
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1.2 Corrida Rústica de 5 km 

Data: 23 de Julho de 2023 

Local e horário: Largada às 7:45 horas na cidade de Blumenau, Rua Itajaí,  3434 - SESI e 

chegada na Rua XV de Novembro, centro de Blumenau. 

 

 

 

1.3 Entrega dos kits 

Data: 21 e 22 de julho de 2023 

Local: Parque Vila Germânica local da realização da OKTOBERFEST, na Rua Alberto Stein, 199 

das 9:00 às 20:00 horas. 

 

1.4 Feira da Maratona  

Data: 21 e 22 de julho de 2023 

Local: Parque Vila Germânica local da realização da OKTOBERFEST, na Rua Alberto Stein, 199 

das 9:00 às 22:00 horas. 

 

O evento será limitado à 8.000 participantes, para maratona 3.000 corredores. Corrida 

rústica de 5km 3.500 corredores e corrida rústica de 10km 1500 corredores.             
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2. MODALIDADES 

2.1 Deste evento fazem parte: 

a) Maratona (42.195m) que deverá ser percorrida de forma individual. 

Categorias Maratona Masculino e Feminino 

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  

55 a 69 anos  

70 a 74 anos  

75 a 79 anos  

80 a 84 anos  

85 a 89 anos  

90 anos em diante 

Parlamentar: onde poderão participar Vereadores, Prefeitos, Deputados Federal e Estadual, 

Governadores, Senadores e Presidente da República. 

Especial - PNE 

Deficiente Visual     

Cadeirante: onde o atleta participa da competição com o auxílio de cadeira de rodas 

esportiva somente com cadeira de três rodas para competição e fazem uso das mãos para 

movimento do equipamento através das rodas e não com catracas, “pedais manuais”, 

correntes ou elementos mecânicos que favoreçam o movimento, não sendo permitido o uso 
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de cadeiras de uso social (diário), cadeiras motorizadas ou auxílio de terceiros. É obrigatório 

o uso de capacete.   

A categoria cadeirantes bem como as demais categorias com qualquer tipo de deficiência 

terão 50% de desconto na inscrição. 

 

b) Corrida Rústica de 10km  

Faixas etárias Corrida Rústica de 10 km Masculino e Feminino 

16 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  

55 a 69 anos  

70 a 74 anos  

75 a 79 anos  

80 a 84 anos  

85 a 89 anos  

90 anos em diante     

 

c) Corrida Rústica de 5km  

Faixas etárias Corrida Rústica de 5 km Masculino e Feminino 

14 a 16 anos  

16 a 19 anos  
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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  

55 a 69 anos  

70 a 74 anos  

75 a 79 anos  

80 a 84 anos  

85 a 89 anos  

90 anos em diante     

 

OBSERVAÇÃO:  

A participação na Maratona será com a idade mínima de 20 anos e a primeira categoria 

compreenderá a faixa etária de 20 a 24 anos, prevalecendo as demais categorias idem 5 e 10 

km conforme acima, até 90 anos em diante. 

3. PROGRAMAÇÃO 

Dias 21 e 22/07/2023 das 9h às 20h entrega de kits, na sede da Maratona, Parque Vila 

Germânica, Rua Alberto Stein, 199, local onde se realiza a Oktoberfest. 

Café da Manhã: Dia 22/07/2023 – Sábado às 9h haverá um festivo café da manhã com uma 

corrida/trote de aproximadamente 2 km de distância onde ocorrerá a apresentação de 

muitos corredores que participarão da Maratona. Percurso e horário do café da manhã: Saída 

na rua XV de Novembro defronte a antiga prefeitura, praça Hercílio Luz – Museu da Cerveja, 

seguindo pela rua XV de Novembro até o prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, onde 

será servido o festivo café da manhã com sorteio de brindes. 
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Jantar de Massas e Mini Oktoberfest: Dia 22/07/2023 a partir das 18h será servido um festivo 

jantar de massas na Vila Germânica, no valor de R$ 60,00 por pessoa que deve ser 

selecionado no ato da inscrição, estando incluso comida e bebida (água, refrigerante e 

Chopp) podendo participar todos os atletas que forem correr as provas da Maratona e 

Corridas Rústicas de 5km e de 10 km e seus acompanhantes, neste mesmo local será 

realizada uma Mini Oktoberfest com Banda Típica Alemã, apresentação de Danças Folclóricas 

promovendo a integração dos participantes do evento e presença da Realeza da Oktoberfest 

com a Rainha e as princesas. 

  

DOMINGO - 23/07/2023 

06h50min: Hino Nacional 

06h57min:  Cadeirante, deficiente visual e Especial (Maratona): 

7h: Largada Maratona masculino e feminino. 

7:30h: Largada Corrida Rústica de 10km. 

7:45h: Largada Corrida Rústica de 5km. 

13h. Término oficial da chegada da Maratona. 

15h. Premiação da Maratona na Vila Germânica, local onde se realiza a Oktoberfest. 

  

A Maratona (42.195m), terá a duração máxima de 6h. A Corrida de 5km, terá a duração 

máxima de 1h. A corrida de 10km terá a duração máxima de 1h30min. Caso o participante 

exceda este tempo, será convidado a se retirar da prova e será desclassificado. 

Os participantes deverão estar no local da Largada com pelo menos 1h de antecedência dos 

respectivos horários previstos a fim de evitar congestionamentos no trânsito culminando em 

atrasos que possam fazer o participante perder o horário de largada. 

  

4. ELEGIBILIDADE 

Poderão participar indivíduos de ambos os sexos, regularmente inscritos e devem expressar 

concordância com as normas do Regulamento Oficial do Evento e aceitar/assinar o Termo de 

Responsabilidade no site do evento. 

A Maratona Internacional de Blumenau, evento organizado pela CORBLU – Associação de 

Corredores de Rua de Blumenau e Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de 
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Blumenau seguirá as regras da IAAF, CBAt e da FCA aplicáveis ao evento, bem como 

regulamentará os casos omissos. 

4.1 De acordo com as Normas da CBAt, a participação na Modalidade Maratona fica restrita 

aqueles que tem idade mínima de 20 anos até 31/12/2023.  Na Corrida Rústica de 5km, a 

idade mínima será de 14 anos até 31/12/2023. E a corrida Rústica de 10 km, terá a idade 

mínima de 16 anos até 31/12/2023. As regras de idades acima nas três provas serão aplicadas 

tanto no naipe masculino quanto no feminino. 

4.2 As identificações de largada conforme os tempos previstos por cada participante estará 

demarcada, esperamos que cada um tenha o sentido de colaboração com os demais 

participantes, e fique posicionado em um local onde realmente esteja treinado para este 

objetivo, acreditamos que isto sendo obedecido pela consciência de cada um facilitará a 

largada de todos. 

4.3 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar das Corridas Rústicas de 5 e 10km 

com autorização de um responsável legal. A autorização deverá ser assinada e estar 

acompanhada de cópia de um documento de Identidade do Participante, a qual será retida 

pela organização no momento da retirada de kit. 

4.4 Aquele que for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela IAAF 

CBAt, FCA, Justiça Desportiva ou Justiça Comum, não poderá se inscrever no evento. Caso 

venha a conseguir a inscrição omitindo sua condição de suspenso, com a referência supra, 

sua inscrição e resultado serão considerados sem efeito e o valor da inscrição não será 

devolvido. 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão serem feitas exclusivamente pelo site .................... 

Ao se inscrever, o participante, expressa concordância e aceita TODAS as normas deste 

Regulamento e com a assinatura do Termo de Responsabilidade que deverá ser entregue 

durante a retirada dos kits. 

As inscrições serão encerradas quando esgotarem-se as 8.000 vagas. Podendo ficar a critério 

de seus organizadores serem prorrogadas ou encerradas com antecedência. 

5.1 Valores: 

Prova de 5 e 10 km: Período Promocional 

De 02/01/2023 à 28/04/2023    Valor: 110,00 reais. 

De 29/04/2023 à 26/05/2023      Valor: 140,00 reais. 

De 27/05/2023 à 30/06/2023        Valor: 180,00 reais. 
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MARATONA: Período Promocional 

De 02/01/2023  à  28/04/2023     Valor: 200,00 reais. 

De 29/04/2023  à  26/05/2023      Valor: 250,00 reais. 

De 27/05/2023  à  30/06/2023        Valor: 300,00 reais. 

 

5.2 Jantar de Massas e Mini Oktoberfest: 

No dia 22/07/2023, a partir das 18h, no Parque Vila Germânica, Rua Alberto Stein, 199 (Sede 

da Maratona) local onde se realiza a Oktoberfest, será servido o jantar de massas. O preço 

do jantar é de R$ 60,00 incluindo comida e bebidas (água, refrigerante e Chopp), neste 

mesmo local será realizada uma Mini Oktoberfest com Banda Típica Alemã, apresentação de 

Danças Folclóricas promovendo a integração dos participantes do evento e presença da 

Realeza da Oktoberfest com a Rainha e as princesas. A aquisição bem como o pagamento do 

jantar de massas será feita no ato da inscrição do atleta.  

 

5.3 Assessorias Esportivas e Grupos de Corrida:  

É oferecido o desconto de 10% caso o Grupo, Equipe ou Assessoria inscreva ao menos 11 ou 

mais participantes podendo estes ter optado por qualquer uma das 3 distâncias (5, 10km e 

Maratona).  

5.4 Para atletas com 60 anos ou mais haverá 50% desconto no valor da inscrição, o valor a 

ser pago será calculado automaticamente pelo site de inscrições com base no cadastro da 

data de nascimento do atleta, lote e prova escolhida. O kit de atletas com mais de 60 anos 

só poderá ser retirado pessoalmente, mediante a apresentação de carteira de identidade. 

5.5 Para atletas PCD, haverá 50% desconto no valor da inscrição, basta escolher a opção de 

inscrição para PCD, o valor a ser pago é calculado automaticamente pelo site de inscrições. 

O kit de atletas PCD só poderá ser retirado pessoalmente, caso não seja possível identificar 

a necessidade PCD pode ser necessário a comprovação via Laudo Médico com CID ou outro 

documento comprobatório. 
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5.6 Ao se inscrever no EVENTO o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e intransferível. 

- O atleta que desejar autorizar a troca de seu cadastro para outro participante não inscrito 

no evento deverá solicitar esta troca com autorização por escrito, apenas na retirada dos kits 

mediante o pagamento de uma taxa de R$ 200,00 (Duzentos Reais). 

- Para as substituições entre provas o participante deverá solicitar através do site parceiro 

em que efetuou sua inscrição até o dia 30/06/2023, após essa data, as substituições entre 

provas serão realizadas somente no momento da retirada do kit e será cobrada uma taxa de 

R$ 50,00 (cinquenta reais). Por atleta substituído. 

5.7 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da 

inscrição. E em caso de fraude comprovada, o atleta será excluído e desclassificado do evento 

e poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental.  

5.8 Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de desistência, suspensão, lesão ou 

qualquer outra causa que impossibilite a participação do participante inscrito após o prazo 

de sete dias a contar da data do pagamento. 

5.9 O Inscrito poderá solicitar o cancelamento da inscrição até sete dias a contar da data do 

pagamento, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 

5.10 Pelotão de Elite, a escolha do pelotão de elite obedecendo os critérios de 2:20:00 tempo 

limite para homens e 2:45:00 tempo limite para mulheres, deverá ser feita após a inscrição 

através do envio de seu currículo de atleta ao e-mail maratonablumenau@gmail.com 

Público Geral: Os atletas não classificados entre os cinco primeiros GERAL, masculino e 

feminino, serão agrupados em subcategorias de acordo com o sexo e a faixa etária, conforme 

tabela abaixo. Sendo levada em consideração a idade do atleta no dia 31 de Dezembro de 

2023. 

 

6. ÔNIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS ATLETAS: 

A organização disponibilizará GRATUITAMENTE ônibus para locomoção dos atletas no dia 

23/07/2023 com saída para a largada da Maratona em Itajaí entre 4:00 às 5:00 horas da 

manhã (última partida). Saindo da rua 7 de setembro defronte ao shopping Neumarkt, centro 

da cidade de Blumenau. 

 

7. KIT DE PARTICIPAÇÃO (Composição e Retirada) 

mailto:maratonablumenau@gmail.com
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7.1 Para participação do evento, nas modalidades, Maratona, Corridas de 5 e 10km será 

disponibilizado um Kit de Participação composto de Número de Participação, chip de 

cronometragem, uma camiseta, bolsa do evento e brindes diversos. 

7.2 Os itens ofertados como cortesia poderão ser oferecidos com opções de escolha de 

tamanho, não existindo obrigatoriedade, por parte da Organização, disponibilizar em 

estoque, no ato da entrega de kit e/ou nas suas instalações as opções escolhidas durante o 

ato de inscrição. Assim estando sujeita à disponibilidade de estoque e a alteração as opções 

escolhidas durante a inscrição. 

7.3 Os itens ofertados como cortesia não são de uso obrigatório para participação do evento, 

e o atleta não pode alegar impossibilidade de participar do evento, caso não tenha camiseta 

em tamanho que lhe sirva e/ou outro item em opções diferente de sua vontade. 

7.4 É obrigatória a Retirada do Kit de Participação em local e horários divulgados previamente 

no site do evento. Sendo que o participante que não retirar o seu kit na data e horário 

estipulado pela organização ficará impedido de participar do evento e perderá o direito ao 

kit. Não havendo, em nenhuma hipótese, entrega de kit de participação no dia do EVENTO, 

nem após o término. 

7.5 O Kit somente poderá ser retirado pelo participante inscrito mediante apresentação do 

comprovante de inscrição e um documento de identificação com foto na forma original ou 

fotocópia autenticada. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros, mediante 

apresentação do comprovante de inscrição, Termo de Responsabilidade e Autorização de 

Retirada por Terceiro devidamente preenchido e assinado pelo atleta inscrito (ou 

Responsável, no caso de Menor de 18 anos) anexando uma cópia do seu documento de 

identidade; 

7.6 O atleta que ceder seu número de participação e/ou chip de cronometragem para outra 

pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando 

o atendimento e qualquer responsabilidade da empresa organizadora, seus patrocinadores, 

apoiadores e órgãos públicos. Sendo excluído e desclassificado do evento e podendo ficar 

impedido de participar de outros eventos organizados pela empresa, como também de 

outras provas sob a tutela da federação competente. 

7.7 No momento da Retirada do Kit, o responsável deverá conferir os dados e números de 

participação. Não sendo aceitas reclamações cadastrais após a retirada de kit. 

 

8. INSTRUÇÕES E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

8.1 O Número de Participação fornecido a cada participante é intransferível, e que deve ser 

usado VISIVELMENTE no peito do atleta, sem rasura e alterações, durante toda a realização 
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do evento, sendo passíveis de desclassificação e/ou retirada do evento, o participante que 

descumprirem este item. 

8.2 A cada participante da Corrida 5 e 10km e Maratona será fornecido um Chip de 

Cronometragem que é obrigatório e intransferível. O não uso, ou uso incorreto, ou a perda 

do chip está passível de desclassificação e não apuração do seu resultado. 

8.3 O chip não deve ser cortado, arranhado ou danificado para que tenha uma perfeita 

resposta ao sistema. 

8.3 O cuidado e a fixação do Número de Participação e do Chip de Cronometragem, sendo 

que qualquer dano, perda, empréstimo, má fixação e/ou má locação deste é de inteira 

responsabilidade do participante. 

8.4 É obrigação do Participante da Prova ter o conhecimento do Percurso e cumprir o trajeto 

em sua totalidade. Não sendo permitido qualquer meio ou recurso auxiliar para alcançar 

qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não serão permitidos cortes de percurso indicado, 

utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular 

as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento 

da corrida. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do (a) atleta. 

8.5 Por questões de segurança dos participantes e/ou por solicitações dos órgãos públicos 

competentes, os percursos podem sofrer alteração. Se isso acontecer, as modificações serão 

anunciadas pelo sistema de som antes da largada, sendo importante que os participantes 

estejam 1h antes do horário previsto da largada. 

8.6 Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que podem 

existir ao longo do percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na 

pista do percurso e ou colisão contra terceiros. 

8.7 A Largada se dará através de Sinal Sonoro e ficará aberta por cinco minutos. Após este 

tempo a mesma será desativada e os participantes estarão impossibilitados de largarem, e 

passiveis de desclassificação. 

8.8 O posicionamento escolhido pelo Participante nos locais de LARGADA, disponíveis no 

EVENTO e disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de única e exclusiva responsabilidade do 

mesmo. 

8.9 O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará 

passível de desclassificação. 

8.10 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação, não cabendo a ele a divulgação do resultado da prova mesmo após seu 

término. 
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8.11 A desobediência aos coordenadores, staffs e árbitros do evento antes, durante ou após 

será passível de desclassificação não cabendo à divulgação do resultado da prova. 

8.12 Ao Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que não 

estiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva. 

8.13 Poderão ser realizados exames antidopings em qualquer participante das Modalidades, 

Corrida de 5 e 10km e Maratona a critério da ORGANIZAÇÃO, de acordo com a Norma 07 de 

Corridas de Rua da CBAt. 

  

9. RESULTADO E PREMIAÇÃO 

9.1 As cinco primeiras colocações da Prova Masculina e Feminina da Corrida de 5 e 10 km e 

Maratona serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela 

apuração do tempo líquido gasto por cada competidor para completar o percurso, definido 

e delimitado pelos tapetes de cronometragem; 

Os atletas não classificados entre os cinco primeiros GERAL, masculino e feminino, serão 

agrupados em subcategorias de acordo com o sexo e a faixa etária. Sendo levada em 

consideração a idade do atleta no dia 31 de Dezembro de 2023. 

Todos os atletas inscritos em qualquer uma das três provas: Maratona, 5 e 10 km que 

completarem o percurso, receberão medalha de participação da prova e kit completo. 

9.2 Para o Resultado, a classificação e o tempo a ser considerado será aquele no momento 

em que qualquer parte do corpo/tronco (ficando excluída cabeça, pescoço, braços, pernas, 

mãos ou pés) de cada atleta atinja o plano vertical que passa pela borda anterior da linha de 

chegada. 

9.3 Os Primeiros colocados gerais nas provas de 5 e 10km serão chamados para a premiação 

no dia do evento, às 11h para receberem a sua premiação em local a ser definido e divulgado 

no site do evento. 

9.4 A premiação da Maratona será às 15h na Vila Germânica, local onde se realiza a 

Oktoberfest, mesmo local da retirada do Kit e jantar de massas. 

9.5 Todos os atletas regularmente inscritos que cruzarem a linha de chegada de forma legal, 

em conformidade aos dispostos deste regulamento, receberão medalha alusiva ao evento ao 

término do percurso. 

9.6 Não serão entregues troféus e medalhas após o término do evento. 

9.7 A divulgação dos resultados das Modalidades, Corrida de 5 e 10km e Maratona serão 

informados através do site oficial do evento, ao prazo provável de 72 (setenta e duas) horas 

após o término. 
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9.8 A empresa organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado oficial 

do participante que não utilizou o chip da forma recomendada neste regulamento. 

9.9 A empresa organizadora não se responsabiliza pelo atraso na divulgação dos resultados 

oficiais em razão de falhas na rede mundial de computadores, caso em que os resultados 

serão devidamente informados após a resolução do problema técnico. 

  

9.10 Premiação da Maratona – Categoria Geral Masculina e Feminina. 

1º Colocado – R$ 20.000,00 + troféu. 

2º Colocado – R$ 15.000,00 + troféu 

3º Colocado – R$ 10.000,00 + troféu 

4º Colocado – R$ 7.000,00 + troféu 

5º Colocado – R$ 5.000,00 + troféu 

OBSERVAÇÃO: + R$ 5.000,00 caso o vencedor estabeleça um novo recorde da prova. 

Recordes atuais: WILLIAM MUSYOKY- TEMPO:  2:12:39 e ROSA JUSSARA BARBOSA- 2:40:51  

Premiação por categorias:   

Será premiado com R$ 300,00 todo o atleta que ficar em 1º lugar em sua respectiva categoria 

e troféu do 1º ao 7º lugar. 

 

PREMIAÇÃO CADEIRANTES:  

1º colocado: R$ 1.000,00  + troféu  

2º colocado : R$ 700,00 + troféu 

3º colocado: R$ 500,00 + troféu 

4º colocado: R$ 300,00 + troféu 

5º colocado: R$ 200,00 + troféu 

 

PREMIAÇÃO DA CATEGORIA PARLAMENTAR: 

Serão premiados com um troféu os cinco primeiros colocados masculino e feminino desta 

categoria. 
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PREMIAÇÃO (BLUMENAUENSES): MASCULINO E FEMININO 

1º colocado: R$ 500,00 + troféu 

2º colocado: R$ 400,00 + troféu 

3º colocado: R$ 300,00 + troféu 

4º colocado R$ 200,00 + troféu 

5º colocado R$ 100,00 + troféu 

PREMIAÇÃO SÓCIOS DA CORBLU: Serão premiados com troféu os seis primeiros colocados 

masculino e feminino. 

 

PREMIAÇÃO CORRIDA DE 5KM Categoria Geral Masculina e Feminina: 

1º colocado: R$ 1.000,00 + troféu 

2º colocado: R$ 700,00 + troféu 

3º colocado: R$ 500,00 + troféu 

4º colocado R$ 300,00 + troféu 

5º colocado R$ 200,00 + troféu 

Premiação com troféu do 1º ao 5º colocado de cada categoria.  

 

PREMIAÇÃO CORRIDA DE 10KM Categoria Geral Masculina e Feminina: 

1º colocado: R$ 2.000,00 + troféu 

2º colocado: R$ 1.500,00 + troféu 

3º colocado: R$ 1.000,00 + troféu 

4º colocado R$ 700,00 + troféu 

5º colocado R$ 500,00 + troféu 

Premiação com troféu do 1º ao 5º colocado de cada categoria  

 

10. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 

10.1 Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

participação do evento, estando conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão 
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física. A empresa organizadora não se responsabilizará pela saúde física dos atletas e 

recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para 

todos os participantes do evento. 

10.2 O participante é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua 

condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 

competição. 

10.3 As empresas organizadoras e patrocinadores do evento não tem responsabilidade sobre 

o atendimento médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões 

geradas pela participação no evento. Será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para 

atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública 

de saúde. 

10.4 O Participante e seu (sua) acompanhante poderão decidir pela remoção ou 

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a empresa organizadora de 

qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento 

médico. 

10.5 Serão colocados à disposição dos participantes serviços de suporte, como banheiros 

químicos, e Guarda-volumes, como forma de cortesia, no local da largada e chegada. Sendo 

obrigatório o uso do Número de Participação e para utilização destes serviços, assim como 

atendimento aos seus regulamentos próprios. 

10.6 A Organização do Evento recomenda que não sejam deixados bens de alto valor no 

Guarda-Volumes tais como, relógios, joias, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques ou 

cartões de crédito. E por se tratar de um serviço de cortesia a empresa organizadora não 

reembolsará conteúdos e bens extraviados no guarda-volumes. 

10.7 O guarda-volumes será desativado às 14h do dia do evento. A partir deste horário, os 

pertences que permanecerem serão encaminhados para doação. 

10.8 Ao longo do percurso da corrida haverá postos de hidratação os locais exatos serão 

divulgados no site do evento. 

10.9 Os professores e/ou responsáveis pelos grupos de corrida e assessorias são também 

responsáveis, além do próprio aluno, pelas condições físicas de seus participantes, isentando 

os organizadores e patrocinadores de eventuais problemas de saúde ocorridos no evento. 

 

 

  

11. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 
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11.1 Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à̀ prova, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 

tais direitos aos Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores ou meios de comunicação em 

qualquer tempo/data. Um profissional para a cobertura do evento estará́ sujeita à aprovação 

dos organizadores da prova por escrito. 

11.2 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a Maratona de Blumenau, seus 

patrocinadores, apoiadores e a organização da prova. 

11.3 A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos ao evento têm os 

direitos reservados aos organizadores. E Qualquer forma de divulgação de imagens da 

corrida ou interesse em destinar um profissional para a cobertura da corrida estará sujeita à 

autorização e aprovação da Organização do Evento. 

 

12. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO ESPORTIVO. 

12.1 A Organização do Evento, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a 

suspensão total ou parcial, iniciada ou não, por condições que coloquem o risco a integridade 

física dos participantes, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, 

por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação 

de nova data para realização sua realização. Ficando os participantes cientes que deverão 

assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos de tal eventual suspensão do evento, 

não gerando qualquer responsabilidade as empresas organizadoras, e não havendo 

devolução do valor de inscrição. 

12.2 O Evento poderá ser adiado ou cancelado a critério da Organização, sendo comunicado 

aos inscritos esta decisão pelo site oficial do evento. 

  

13.MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS/TREINADORES/ACADEMIAS 

13.1 Poderá́ a ORGANIZAÇÃO indicar os locais para montagem de tendas de 

assessorias/treinadores de acordo com a disponibilidade de espaço na área da arena do 

evento, desde que não interfira no bom andamento da prova. Para saber o local mais 

apropriado entrar em contato com a organização do evento no sábado durante a entrega de 

kit. Não sendo permitida a montagem de tendas de equipe no dia anterior ao evento. 
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13.2 Em caso de necessidade técnica ou exigências publicas a ORGANIZAÇÃO poderá́ solicitar 

o remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção. 

13.3 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. 

13.4 Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá́ a 

ORGANIZAÇÃO solicitar que as assessorias/treinadores/academias retirem sua(s) tenda(s) ou 

que a marca seja coberta. 

13.5 As tendas não poderão ter sistema de som e a ORGANIZAÇÃO sugere que não 

ultrapassem os 20 metros quadrados. 

13.6 A organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e objetos 

deixados no seu interior. 

  

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 

para a orientação dos atletas. 

14.2 Não serão permitidas a divulgação ou propaganda dentro da área de competição e arena 

do evento, exceto nos equipamentos esportivos utilizados pelos participantes para uso 

durante a prova. 

14.3 Os eventuais Recursos, protestos ou reclamações relativas ao resultado final da 

competição referente aos primeiros colocados ou condução da prova deverão ser feitos, por 

escrito, até trinta minutos após a divulgação à Organização do Evento. 

Todos os protestos devem ser apresentados na forma prevista na Regra 146 da IAAF, 

incluindo o pagamento da taxa equivalente a 100 (cem) dólares americanos. 

14.4 Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou dano aos equipamentos 

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, 

tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas ou 

terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. Os custos de transporte, 

hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma serão de 

responsabilidade exclusiva do participante. 

14.5 É obrigatório que o participante apresente na entrega de kit o termo de 

responsabilidade impresso e assinado para participar da prova. 
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14.6 A Organização do evento poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente. 

14.7 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela empresa e/ou 

Comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recurso destas decisões. Este 

Regulamento poderá a qualquer momento sofrer alterações necessárias por questões 

técnicas a critério da organização mesmo após a sua publicação. 

 

 

IMPORTANTE! 

BICICLETAS E MOTOS NO PERCURSO: NÃO SERÁ PERMITIDO BICICLETAS DE QUALQUER TIPO, 

MOTOS A COMBUSTÃO OU QUALQUER DISPOSITIVO COM RODAS ELÉTRICO OU NÃO 

DURANTE AS PROVAS, MARATONA, 5 E 10KM. A POLÍCIA MILITAR PODERÁ RECOLHER O 

EQUIPAMENTO E SEU CONDUTOR SERÁ MULTADO. 

 

15. Lista de Hotéis Conveniados 

Hotel Steinhausen Colonial 

R. Buenos Aíres, 275 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89051-050 

Telefone: (47) 3322-5276 

 

Hotel Steinhausen 

R. Minas Gerais, 53 - Centro, Blumenau - SC, 89036-040 

Telefone: (47) 3329-2437 

 

Pousada Casa da Pedra 

R. Prof. João Boos, 280 - Vila Nova, Blumenau - SC, 89035-550 

Telefone: (47) 3488-6460 

Quality Hotel Blumenau 

R. Hermann Huscher, 670 - Vila Formosa, Blumenau - SC, 89023-000 

Telefone: (47) 3514-3587 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbHw_c-2Mf8-CZhp4P8ptQVZ1HLOQ:1669228692341&q=hotel+steinhausen+colonial+telefone&ludocid=15423971289214916712&sa=X&ved=2ahUKEwiiy4W6-cT7AhUygpUCHU_KDaMQ6BN6BAhiEAI
https://www.google.com/search?q=steinhausen+colonial+hotel&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZwUINqYOYWoNJ6L5NG68qR0w1QIw%3A1669228594385&ei=Mmh-Y6mAF8LZ1sQPvZmBsAU&gs_ssp=eJwFwbsNgCAUAMDY6gZWNNZ8RH4juAUCT0gQCtAwvnfzgm9M-8Oujw0ymY0MzT1Q5ZxkcOxagCHDC-KAMwtSWq2EOtfWQyrRvi0U5GquJdmMYu0h_7rgGVM&oq=steinhau&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAxgDMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QrwEQxwEQgAQyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvAToKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6DQguEMcBEK8BENQCEEM6BwguENQCEEM6CgguEMcBENEDEEM6CAgAELEDEIMBOgsILhCABBCxAxDUAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOggILhDUAhCABDoICC4QgAQQ1AI6BwguEIAEEAo6BAguEEM6CAgAEIAEELEDOgsILhDUAhCxAxCABDoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6DgguEIAEELEDEMcBENEDSgQIQRgASgQIRhgBUMQLWIIYYPJJaAFwAXgAgAGdAYgBsAmSAQMwLjiYAQCgAQHIARTAAQHaAQYIARABGAg&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZAZgsdffPUiDWV-shx4Fr4LngiMg:1669228865166&q=pousada+casa+da+pedra+telefone&ludocid=7487663071939471598&sa=X&ved=2ahUKEwjL-bmM-sT7AhXtjZUCHY2YAIcQ6BN6BAh5EAI
https://www.google.com/search?q=pousada+casa+da+pedra&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsYs6gwGoAMfYmC2IvaS5XQQB_kirg%3A1669228756714&ei=1Gh-Y--SK_nO1sQPsOKquAs&ved=0ahUKEwjvzN7Y-cT7AhV5p5UCHTCxCrcQ4dUDCA8&uact=5&oq=pousada+casa+da+pedra&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOggILhCABBCxAzoICC4QgAQQ1AI6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgQILhBDOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoOCC4QgwEQ1AIQsQMQgAQ6BwgAELEDEEM6CgguEMcBEK8BEEM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgUILhCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BSgQIQRgASgQIRhgAUABYyB1g9x5oAHAAeACAAboBiAHpFpIBBDAuMjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbsLQFhWtIxNZ6it7A2YF2PAtEsRg:1669228977061&q=quality+hotel+blumenau+telefone&ludocid=384664340484866376&sa=X&ved=2ahUKEwjayefB-sT7AhUqqJUCHR1bAoAQ6BN6BAhwEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+quality&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZAZgsdffPUiDWV-shx4Fr4LngiMg%3A1669228865166&ei=QWl-Y4vVCe2b1sQPjbGCuAg&oq=hotel+quali&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAxgAMggIABCABBCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QrwEQxwEQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvAToECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoHCAAQyQMQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwE6BQgAEIAESgQIQRgASgQIRhgAUABYiwtguxRoAHABeACAAeIBiAGREJIBBTAuNi41mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp
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Plaza Blumenau Hotel 

R. 7 de Setembro, 818 - Centro, Blumenau - SC, 89010-202 

(47) 3231-7000 

 

HOTEL DOMHOF (antes: Hotel Geranium) 

RUA URUGUAI, 266 – CENTRO 89050-060 BLUMENAU - SC 

contato: 47 3326-2222 

 

Hotel blue tower 

Endereço: Rua Uruguai, 323 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89050-060 

Telefone: (47) 3144-4900 

 

Marambaia Hotel 

Av. Atlântica, 300 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-003 

Telefone: (47) 2103-4099 

 

Hotel Geranium 

Av. Brasil, 2970 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-060 

Telefone: (47) 98886-4483 

 

Fazzenda Park Hotel 

R. João Mathias Zimmermann, 2299 - Gasparinho, Gaspar - SC, 89112-900 

Telefone: (47) 3397-9000 

 

Hotel e Restaurante Raul's 

R. Itajaí, 552 - Sete de Setembro, Gaspar - SC, 89114-442 

Telefone: (47) 3397-9500 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&sxsrf=ALiCzsY64uOORlU8zt0BnwlJnXIXZpVTdQ:1669229426547&q=hotel+blue+tower+endere%C3%A7o&ludocid=843772044106123359&sa=X&ved=2ahUKEwib9pGY_MT7AhWfppUCHXh1Av4Q6BN6BAhxEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&sxsrf=ALiCzsY64uOORlU8zt0BnwlJnXIXZpVTdQ:1669229426547&q=hotel+blue+tower+telefone&ludocid=843772044106123359&sa=X&ved=2ahUKEwib9pGY_MT7AhWfppUCHXh1Av4Q6BN6BAh0EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDJIL4g3TYs3YLRSMaiwNElJM7Q0NUsxNTA3T041tDKoSEoyTUw1NjEyMLVMtjBN85LMyC9JzVFIyilNVSjJL08tAjFzU_MSSwGZmRib&q=hotel+blue+tower+blumenau&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&oq=hotel+blue+tower+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l2j0i22i30l3j0i15i22i30l2j0i22i30.7791j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZwUINqYOYWoNJ6L5NG68qR0w1QIw:1669228594385&q=marambaia+hotel+telefone&ludocid=15577933589563718820&sa=X&ved=2ahUKEwip4aqL-cT7AhXCrJUCHb1MAFYQ6BN6BAhpEAI
https://www.google.com/search?q=marambaia+hotel+e+conven%C3%A7%C3%B5es&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&sxsrf=ALiCzsYHi4A_7_CjSiYsK-asMqncJsR-mA%3A1669228230927&ei=xmZ-Y82eOPXw1sQPmsClyAE&hotel_occupancy=2&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsybHIKSvLMmC0UjWosDRJsUgyMzBJMzE2NjY1MLYyqEixMEpLMzA0MDexNDJOTjTxkstNLErMTUrMTFTIyC9JzVFIVUjOzytLzTu8_PDW1GIABHgbIw&oq=marambaia+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgoIABCxAxCDARBDMgsILhCvARDHARCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCgguEMcBEK8BEEMyBQguEIAEMgQIABBDMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBAgAEEMyBQgAEIAEOgoIABBHENYEELADOgcIABCwAxBDOg0IABDkAhDWBBCwAxgBOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAI6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAjoECCMQJzoLCC4QsQMQgwEQ1AI6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgoILhDHARDRAxBDOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOggILhCABBDUAjoLCC4QgwEQ1AIQsQM6BAguEEM6CgguELEDENQCEEM6BwguENQCEEM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToKCC4QrwEQxwEQQ0oECEEYAEoECEYYAVC-DVivG2CNLGgBcAF4AIAB0gGIAfILkgEFMC45LjGYAQCgAQHIARPAAQHaAQYIARABGAnaAQYIAhABGAg&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbuJeWUkr8PiSWym2vrR_u_28Fmrg:1669229158979&q=hotel+geranium+telefone&ludocid=7141380348779432489&sa=X&ved=2ahUKEwj28caY-8T7AhXTr5UCHQETDiQQ6BN6BAhhEAI
https://www.google.com/search?q=geranium+hotel&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsYhsjLoY544bMI1Cwpj72h4nYD9lg%3A1669229042898&ei=8ml-Y4a4Nq_U1sQPia-PuAk&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKbFISSk2MWC0UjWosDRJsUgyMzFKMTNPtbQ0NLYyqDAzNkwyMbc0N0pNMzFINLL04ktPLUrMyyzNVcjIL0nNAQCFIBO4&oq=geranium&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAxgAMgoILhCvARDHARBDMgsILhCABBDHARCvATILCC4Q1AIQsQMQgAQyBQgAEIAEMgsILhCvARDHARCABDILCC4QrwEQxwEQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhDUAhCxAxCABDIFCC4QgAQyCwguEIAEEMcBEK8BOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CAguELEDEIMBOgsILhCDARCxAxCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAguEEM6BwguENQCEEM6CgguELEDEIMBEEM6BwguELEDEEM6CAgAEIAEELEDOgoILhDUAhCxAxBDOg4ILhCABBCxAxCDARDUAkoECEEYAEoECEYYAFAAWNISYOIqaABwAHgAgAGZAYgBnAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&sxsrf=ALiCzsYHi4A_7_CjSiYsK-asMqncJsR-mA:1669228230927&q=fazzenda+park+hotel+telefone&ludocid=11379877963809572075&sa=X&ved=2ahUKEwjNmYPe98T7AhV1uJUCHRpgCRkQ6BN6BAh1EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDLLMrZMycozYLRSNaiwNElJMzI2M0w0NDJLMzQztQIKpaSmmBslmRuYGCWamKQmeQmnJVZVpealJCoUJBZlK2Tkl6TmAAARghZK&q=fazzenda+park+hotel&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&oq=FAZZ&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i131i433i512j46i131i433i512j0i131i433i512j0i512j46i175i199i512l3.4847j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZTb6aSHkHxUO5aVvqYN1nQpiHgBA:1669229481899&q=hotel+e+restaurante+raul%27s+telefone&ludocid=16673563759408784740&sa=X&ved=2ahUKEwiPosSy_MT7AhWqqZUCHaPYAocQ6BN6BAhjEAI
https://www.google.com/search?q=raul%27s+hotel&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR955BR957&sxsrf=ALiCzsY64uOORlU8zt0BnwlJnXIXZpVTdQ%3A1669229426547&ei=cmt-Y5v1IJ_N1sQP-OqJ8A8&hotel_occupancy=2&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTEsyCnMMGC0UjWosDRJSTMySUpOMTVMTE4zT7IyqEg1NzMxM001M0wyMzYyNTPx4ilKLM1RL1bIyC9JzQEAh9ATlA&oq=rauls&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgwILhCvARDHARAKEEMyBwgAEIAEEAoyBwguEIAEEAoyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCgguEIAEENQCEAoyBwguEIAEEAoyBQgAEIAEMgcILhCABBAKOgoIABBHENYEELADOg0IABBHENYEEMkDELADOggIABCSAxCwAzoJCCMQJxBGEP8BOggILhCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6DAguEMcBEK8BEAoQQzoICC4QsQMQgAQ6CwguEIMBENQCELEDOggILhCABBCxAzoKCC4QsQMQgwEQQzoHCC4QsQMQQ0oECEEYAEoECEYYAFDHCFjmDmCtIGgBcAF4AIABjAGIAfkEkgEDMC41mAEAoAEByAEGwAEB&sclient=gws-wiz-serp
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TERMO DE RESPONSABILIDADE - 25ª Maratona de Blumenau 

Declaro que aceito e estou de acordo com os termos do regulamento da prova, publicado no site do evento, 

e que participo deste evento assumindo a responsabilidade por meus dados, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor(a) de meu estado de saúde físico e mental e da necessidade de 

consultar um médico antes da prova, para avaliar minhas reais condições de participação através de exames 

clínicos de rotina e de exames de eletrocardiograma. Autorizo expressamente o uso de minhas imagens, que 

venham a ser colhidas durante a realização desta prova, pela Organizadora do Evento e por seu staff, para 

fins publicitários e de divulgação, renunciando a qualquer remuneração ou indenização. Afirmo que não 

correrei a prova se estiver medicamente incapacitado ou indisposto na semana anterior à prova ou no dia 

dela, e excluo de toda a responsabilidade civil, em meu nome, de meus herdeiros e sucessores, a organização 

do evento, bem como todos os promotores e patrocinadores, caso corra sem condições, assumindo todos 

os riscos associados com o correr neste evento, inclusive, mas não somente, com os efeitos do tempo, 

quedas, acidentes e contato com outros competidores, voluntários ou espectadores. Autorizo também a 

qualquer membro da Equipe de Saúde da prova em assistir-me, assim como a realizar em mim todos os 

procedimentos diagnósticos necessários para tal atendimento. Estou ciente que a Equipe de Saúde da prova 

tem como objetivo somente o atendimento as intercorrências médicas que sucederem durante a prova e a 

remoção dos atendidos para os hospitais de retaguarda designados, não sendo responsável por minha 

avaliação médica prévia a prova, que é de minha responsabilidade individual.  

Assumo a responsabilidade de verificar se os meus dados cadastrais, indicados no envelope que contém o 

meu número de inscrição e “CHIP”, estão certos e, caso não estejam, procurar a organização da prova para 

a devida correção.  

 

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE CHIP DESCARTÁVEL, NÚMERO DE PEITO E KIT POR TERCEIROS  

Autorizo o(a) Sr.(a) __________________________________________________________________,  

 

portador(a) do documento tipo _________________, nº ________________________, a retirar meu Chip, 

número e kit da prova, assumindo inteira responsabilidade por seus atos perante a organização do evento. 

Assinando este documento, declaro e confirmo estar de pleno acordo com os itens acima descritos.  

 

NOME COMPLETO: ______________________________________________________________________

   

Nº DE PEITO: ____________ 

 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CPF OU IDENTIDADE) :  __________________ 


