
8º TREINÃO ABA CROSS 7K - 2023

REGULAMENTO

1 - O TREINÃO
1.1. O TREINÃO ABA CROSS , será realizado no dia 26 de fevereiro de 2023
na cidade de Bebedouro-SP, nas distâncias de 7km (2,5km asfalto e 4,5km
terra) corrida e 2,5km caminhada (asfalto). com participação de PESSOAS
DE AMBOS OS SEXOS.

1.2 TREINÃO ABA KIDS
Também será realizado no dia 26 de fevereiro de 2023 com crianças de 5 a
14 anos, com distâncias de 50 a 100m em caráter participativo.

1.3 LARGADA e CHEGADA no Sambódromo Municipal de Bebedouro-SP
Como chegar: clique aqui

1.4. O Treinão terá as seguintes largadas, conforme dados abaixo:

Corrida Kids -

5 a 6 anos - 50 mts - Largada: 7h40 -
7 a 8 anos - 60 mts - Largada 7h45 -
9 a 10 anos - 70 mts - Largada 7hh50 -
11 a 13 anos -80 mts - Largada 7hh55 -
13 a 14 anos -100 mts  Largada 8hh00

Corrida
Largada: 8h15

Concentração a partir das: 6h45

2 – DAS INSCRIÇÕES E SEUS VALORES E PRAZOS
2.1. As inscrições são prévias e 100% online.

https://goo.gl/maps/AbrwTsoowpaiySqU9


2.1.1. Na internet as inscrições poderão ser feitas no site:
https://branseventos.com.br/
2.2. O valor da inscrição será de:

Corrida
Lote promocional (BLACK FRIDAY) R$40,00 - Período de 27 a 30 de
Novembro DE 2022.
1º Lote R$50,00 - 01 DE DEZEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2022.
2º Lote R$60,00 - 24 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2023.
3º Lote R$70,00 21 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Caminhada
Lote Únco R$40,00

Corrida KIds
Lote Único R$40,00

A INSCRIÇÃO ACIMA DE 60 ANOS APLICA-SE O VALOR DO 3º LOTE.
(Não se aplica desconto de 50% para acima de 60 anos no lote promocional.)

INSCRIÇÃO EM GRUPO/ASSESSORIA
Acima de 10 inscrições 1 cortesia.
Acima de 15 inscrições, 2 cortesias.

Para realizar a inscrição em grupos entrar em contato 1798117-7725.

2.3. As inscrições são LIMITADAS a 300 atletas, mas a ORGANIZAÇÃO
poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar
ou limitar o número de inscrições da COMPETIÇÃO em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.

3 - DAS FORMAS E DOS LOCAIS DE INSCRIÇÃO
3.1. No site www.branseventos.com.br .
3.2. Aplicativos parceiros consultar as mídias sociais do evento
@ababebedouro.corridaderua



4 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 – PELA INTERNET
4.1.1. No site www.branseventos.com.br e pagamento através de PIX , boleto
ou cartão de crédito.

4.1.2. Ficará o atleta responsável pelo cadastro.
4.1.3. Leia atentamente o regulamento.
4.1.4. Preencha a ficha de inscrição na página INSCRIÇÕES, para que não
haja problemas no cadastramento, certifique todos os campos e que estejam
preenchidos corretamente, além de
um e-mail pessoal, pois informações serão enviadas por esse canal de
comunicação. Para checar os dados da sua inscrição acesse a sua conta no
site do evento.
4.1.5. A data de sua inscrição será considerada a partir da data de
pagamento da mesma.
4.1.6. Guarde o comprovante de pagamento ou o e-mail enviado sobre a
confirmação do
pagamento.

5- KIT DE PARTICIPAÇÃO
5.1. O Kit de identificação da competição, vinculado à taxa de inscrição é
composto de:
5.2.1. Número de Peito de uso obrigatório e intransferível;
5.2.2. Camiseta em tecido poliamida ;
5.2.3. Chip de cronometragem de uso obrigatório e intransferível.

5.3.  o tamanho das camisetas será de acordo com a disponibilidade
em estoque no momento da retirada do Kit.

6 - RETIRADA DE KIT DE PARTICIPAÇÃO
6.1. A entrega do Kit de Participação será realizada nos dias 25 e 26 de
Fevereiro com local e horário a definir.

Para a retirada do Kit será necessário 1 litro de leite.

A programação da entrega será divulgada no site e nos grupos de whatsapp
do evento até 30 dias antes da realização da prova.
6.2. Para retirar o Kit do ATLETA é necessário apresentar o documento
pessoal com foto.



6.3. O Kit poderá ser retirado por terceiros, desde que sejam maiores de
idade e estejam
portando cópia ou foto do documento original do ATLETA que não pode
comparecer + termo
de retirada por terceiros assinado pelo ATLETA.

7 - RETIRADA DO CHIP
7.1. O chip de cronometragem descartável deverá ser retirado juntamente
com o kit de
participação, conforme item 6.

7.2. O uso do chip é OBRIGATÓRIO e intransferível aos ATLETAS que o
receberem, acarretando a desclassificação do ATLETA que não o utilizar ou
eventualmente ficar constatado o uso inadequado.

8 - DAS REGRAS GERAIS DO TREINÃO
8.1. Ao participar do TREINÃO, o ATLETA assume total responsabilidade
pelos dados
fornecidos, aceita totalmente este REGULAMENTO,

8.2. Ao participar desta competição, o ATLETA 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.

8.3. – Ao participar desta competição o ATLETA se declara apto física e
mentalmente, declara também não apresentar sintomas de problemas de
saúde relacionadas ou não ao COVID 19, tais como tosse, fadiga, catarro,
dificuldade para respirar, febre, dores no corpo ou de cabeça, etc.

É de responsabilidade única e exclusiva do atleta a auto declaração sobre o
seu estado de saúde.

8.4. – Todos os ATLETAS assumem o conhecimento do termo individual de
responsabilidade, modelo apresentado ao final deste regulamento e que



possui o aceite eletrônico junto com o preenchimento do formulário de
inscrição.

8.5. Qualquer reclamação sobre o resultado OFICIAL da prova, somente
serão aceitas por até 30 minutos após a divulgação dos resultados e deverão
ser feitas individualmente pelo atleta ou representante da equipe/clube,

8.6. Todo ATLETA tem a obrigação de fornecer corretamente os dados
referente a sua inscrição, no ato da inscrição.
8.7. O ATLETA assume que participa desta do TREINÃO ABA CROSS por
livre e espontânea vontade, isentando, em seu nome e em nome de seus
sucessores, os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES
de qualquer responsabilidade.

9 – CLASSIFICAÇÕES e PREMIAÇÕES
9.1. A classificação e premiação dos 5 (cinco) primeiros feminino e masculino,
será definida conforme sua colocação (tempo/ordem de chegada – tempo
bruto).

9.1. A classificação e premiação em Troféus dos 3 (três) primeiros ATLETAS
DA CATEGORIA faixa etária feminino e masculino, será definida por tempo
BRUTO, calculado pelo chip eletrônico.

De 18 a Até 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 59 anos
De 60 a 64 anos
De 65 acima

10 – PREMIAÇÃO
A cerimônia de premiação será  realizada na medida que o sistema de
cronometragem para divulgar os resultados. A premiação seguirá as regras
de classificação mencionadas no item 9 deste regulamento
Os resultados oficiais serão divulgados pelo locutor e no site do evento.



10.1. Os 5 primeiros colocados do Geral, terão direito a concorrer a
premiação em dinheiro, sendo tanto
na prova masculino quanto no feminino, com os seguintes valores:

- 1º Lugar – R$ 300,00 (trezentos reais)
- 2º Lugar – R$ 200,00 (duzentos reais)
- 3º Lugar – R$ 150,00 ( Cento e cinquenta reais)
- 4º Lugar – R$ 100,00  (cem reais reais)
- 5º Lugar – R$ 70,00 (setecentos reais)

10.2. Os atletas que tiverem direito a premiação receberão o valor ao término
do evento, via pix, em até 24 horas após o término do evento.

11.3. Quando fornecidos por parte da ORGANIZAÇÃO em conformidade com
o item 9
Através deste regulamento, os resultados oficiais serão divulgados no site
oficial da, em até 48h após o seu término.

10.4. Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para
premiação, deverão encaminhar-se imediatamente à área de premiação.

12 – CANCELAMENTO
11.1. No caso da impossibilidade do comparecimento do participante no dia
da prova não haverá reembolso do valor pago pelo Kit, uma vez que o
mesmo poderá ser retirado por terceiros, nos dias da retirada de Kit,
informado nas mídias sociais do evento.

12.2. A inscrição é pessoal e intransferível. Qualquer pessoa que libere, ceda
ou venda sua participação para outra pessoa sem consentimento da
organização, será responsável em caso de acidente ocorrido ou provocado
por essa pessoa durante o evento e ambos poderão ser banidos de participar
de qualquer outra edição. E o atleta será desclassificado da prova.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Dúvidas ou informações técnicas, a esclarecer com a ORGANIZAÇÃO
Técnica, através do email contato@branseventos.com.br
13.2 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades
do TREINÃO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.



13.3 As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela
Comissão TÉCNICA e
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
13.4 É permitida a cobertura fotográfica por indivíduos não contratados pela
organização, sendo vedado para esses indivíduos a comercialização de tais
fotos.

BEBEDOURO, SP, 26 de novembro de 2022.


