
Ferrugem Sunset Running

Data: 14/10/2019 (sábado)

Horário Largada: 17h

Local: Campo de Futebol do Ferrugem Futebol Clube


CRONOGRAMA

Inscrições - até dia 9/12 às 22hs


Dia do Evento :: 14/12 (sábado)

Retirada do Kit - 13:00 às 16:30hs

Largada - 17:00hs

Horário Limite para Conclusão da prova - 18:00hs

Premiação - 18:15hs

Encerramento do Evento - 19:30hs


REGULAMENTO 


A PROVA

A Ferrugem Sunset Running é uma corrida / caminhada pela praia (beach running) disputada 
nas distancias aproximadas de 3k ou 5k. Realizar-se-á no dia 14 de Dezembro de 2019, na 
praia da Ferrugem, Garopaba / SC, com largada às 17 horas, no campo do Ferrugem Futebol 
Clube.


INSCRIÇÕES

1. As inscrições estarão disponíveis pelo site www.sulbrasilis.com.br até dia 9/12 às 22hs ou 

quando chegar ao limite de 300 inscritos.

2. O valor das inscrições será divulgado no site do evento;

3. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei no 10.741, 

de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. O documento original de 
identidade deverá ser apresentado para retirada do kit para comprovação do direito.


a) Os beneficiários do parágrafo anterior, caso queiram adquirir o kit especial de 
aniversário, deverão pagar pelo item selecionado, de maneira que o desconto incidirá 
apenas sobre o valor correspondente à inscrição discriminada neste Regulamento.


b) Os valores dos kits especiais ou produtos serão disponibilizados no site oficial da 
corrida em link próprio. 


4. Não haverá reembolso de valor de inscrição em nenhuma hipótese.

5. Todo participante inscrito estará coberto por seguro individual, válida a partir da largada 

das provas, até o tempo técnico limite para sua conclusão. 

6. Inscrições no dia da prova apenas se restarem vagas.

7. É obrigação do atleta conferir seus dados na etiqueta e solicitar eventual correção no 

momento da retirada do kit, sob pena de desclassificação.


PERCURSO

1. O percurso da prova terá largada e chegada na arena montada no campo do Ferrugem 

Futebol Clube, praia da Ferrugem, Garopaba / SC.

2. Será um misto de arruamentos e areia, tendo as distâncias aproximadas de 3km ou 5km.

3. Haverá um ponto de hidratação no percurso, comum para ambas as distancias.

4. A prova poderá ser feita correndo ou caminhando, dentro do tempo limite para conclusão 

do trajeto de uma hora.

5. Os participantes deverão manter-se exclusivamente no percurso durante a realização da 

PROVA.

6. Será disponibilizado mapa do percurso no site.


http://www.sulbrasilis.com.br


KIT

1. Todo participante inscrito regularmente terá direito a um kit atleta composto por: 1 

camiseta do evento, 1 número de peito e 1 chip retornável.

2. Todo atleta que concluir a prova dentro do tempo limite de prova receberá medalha de 

participação mediante a devolução do chip.

3. Haverá frutas e hidratação na chegada.

4. As primeiras 300 inscrições confirmadas, isto é, efetivamente pagas, farão jus à um kit 

especial de aniversario de 18 anos da Sul Brasilis, composto por viseira, squeeze e sacola 
ecológica.


5. O kit atleta deverá ser retirado conforme cronograma, mediante apresentação de um 
documento oficial e a confirmação da inscrição.


6. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em 
seu lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar uma autorização por escrito do referido 
participante, na qual conste o nome, RG e telefone de quem está retirando, acompanhado 
da confirmação da inscrição e pagamento. 


7. O tamanho da camiseta ficará sujeito à disponibilidade no momento da retirada do kit.


CATEGORIAS E PREMIAÇÃO

1. A Ferrugem Sunset Running será disputada nos percursos de 3km e 5km, com idade a 

partir de 16 anos.

2. Nos 3km, haverá premiação em troféus do 1º ao 5º colocado geral, masculino e feminino.

3. Nos 5km, haverá premiação em troféus do 1º ao 5º colocado geral, masculino e feminino, e 

em medalhas, do 1º ao 3º colocado, nas seguintes faixas etárias: 16 à 29 anos / 30 à 39 
anos / 40 à 49 anos / 50 à 59 anos / e 60 anos ou mais.


4. Não haverá premiação em duplicidade.

5. O Tempo para fins de classificação será o bruto para a premiação geral e líquido para 

faixas etárias.

6. Serão divulgados os resultados extra oficiais e eventuais recursos terão 15 minutos para 

serem reivindicados. Caso contrário, serão considerados inválidos.

7. Haverá cerimonial de premiação será realizado conforme cronograma.


DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de 

desclassificação.

2. Toda a estrutura de apoio será mantida aos atletas que completarem ou estiverem 

participando da prova dentro do prazo máximo estipulado de 1h.

3. É obrigatório o atleta estar com o número colocado de forma visível no peito e o chip de 

cronometragem fixado no cadarço do tênis, acarretando na desclassificação do atleta que 
não os utilizarem.


4. É obrigatória a devolução do chip após a chegada.

5. Não será permitida a participação, tampouco a entrada no percurso, de nenhum atleta sem 

número de peito. Caso seja identificado, será imediatamente retirado da prova.

6. A prova poderá ser cancelada em caso de condições climáticas desfavoráveis, por nota 

oficial das autoridades competentes ou por motivos de força maior que ponham em risco a 
integridade física dos participantes, não acarretando aos Organizadores, Patrocinadores e/
ou Apoiadores da mesma qualquer tipo de devolução pecuniária, compensação ou 
indenização para o atleta inscrito.


7. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o 
transcurso da prova não será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou 
Apoiadores da mesma. Não haverá reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante para 



participar do evento, ou dos veículos estacionados no estacionamento conveniado, 
independentemente do motivo.


8. O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido aos participantes. O extravio de 
material ou prejuízo que porventura o participante venha a sofrer durante sua 
operacionalização durante a PROVA não será responsabilidade dos Organizadores, 
Patrocinadores e/ou Apoiadores da mesma. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: os participantes não podem deixar objetos de valor no guarda-
volumes, tais como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, 
de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc. O guarda-volumes se destina a 
peças de vestuário, devidamente acondicionados. Não haverá reembolso por parte da 
Organização de nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guarda-
volumes.


9. Os casos omissos serão definidos pela Coordenação Geral da Ferrugem Sunset Running, 
não cabendo das decisões do mesmo qualquer recurso.


TERMO DE RESPONSABILIDADE E USO DE IMAGEM

O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar 
treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual participa, 
isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, 
Patrocinadores e/ou Apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que possam 
existir. 

Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida 
relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos 
de comunicação deste país para esta e próximas provas. 


