REGULAMENTO
1 – CATEGORIAS
Individual Masculino
Individual Feminino
Equipe Livre (sendo de 2 ou 3 pessoas com as diferentes combinações de gênero, apenas masculino, apenas
feminino ou os dois gêneros).
Obs. Para todas as categorias idade mínima de 16 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis).
1ª – INSCRIÇÕES
A inscrição é gratuita e deve ser realizada até o dia 02 de março de 2016. O número de vagas é limitado a 150
participantes por ordem de realização das inscrições. Havendo vagas, será possível a inscrição no dia do evento.
Para os pré-inscritos na categoria Individual não é permitido integrar equipes no dia do evento. Para os pré-inscritos
na categoria Equipe não é permitido trocar de equipe no dia do evento.
A pré-inscrição é realizada mediante o envio de email (turismo@novohorizonte.sp.gov.br), mensagem na
FanPage (www.facebook.com/novohorizonteturismo) ou pessoalmente na Diretoria Municipal de Turismo (Av.
Coronel Junqueira, 673, Centro, Novo Horizonte) contendo:
- NOME
- ENDEREÇO
- CONTATO
- RG
- DATA DE NASCIMENTO
(para inscrição em equipe apenas um membro realiza sua inscrição e dos demais participantes)
OBSERVAÇÃO: Este regulamento deve ser impresso, preenchido, assinado e entregue no dia do evento.
2 – PREMIAÇÃO
Todos os atletas que completarem a prova serão premiados com uma medalha.
3 - PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Individual Masculino
1º Colocado: R$ 600,00
2º Colocado: R$ 300,00
3º Colocado: R$ 100,00

Individual Feminino
1º Colocado: R$ 600,00
2º Colocado: R$ 300,00
3º Colocado: R$ 100,00

Equipe Livre
1º Colocado: R$ 1.000,00
2º Colocado: R$ 700,00
3º Colocado: R$ 300,00

4 - REGRAS GERAIS
Art. 1 – O 3º NH TIETÊ ADVENTURE é uma realização da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte em parceria
com a Agência de Desenvolvimento de Novo Horizonte e Clube Náutico Vale Formoso;
Art. 2 - Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento da Prova participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado
de saúde, assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da prova. Todos os atletas participantes
devem estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se
responsabilizará pela saúde dos mesmos;
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Art. 3 - O participante 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;
Art. 4 - Para fins de inscrição numa categoria, prevalece a idade em 06/03/2016;
Art. 5 - Haverá um serviço de U.T.I para atendimento emergencial aos atletas com médico e enfermeiro. O
atendimento de continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta.
Art. 6 - O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a
organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico;
Art. 7 - Bicicletas e todo o material de competição serão entregues à organização no dia da prova, antes da
largada. Os kits serão entregues aos atletas no dia da prova as 08:00hs.
Art. 8 - No dia da prova será permitido deixar no bicicletário somente uma bicicleta de competição, óculos,
sapatilhas e capacete. O atleta será responsável pela colocação desse material no seu respectivo local;
Art. 9 - A organização não se responsabilizará por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os atletas e terceiros venham a sofrer durante a participação ou em qualquer momento do evento,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos;
Art. 10 - Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores e
realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e acessórios utilizados pelos participantes no
evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por
ventura os atletas venham a sofrer durante a participação no evento.
Art. 11 - Depois de feito o check in da bicicleta não será mais permitida a saída dessa bicicleta até o início da
etapa de ciclismo;
Art. 12 - Qualquer competidor poderá recorrer contra decisão da Organização da Prova ou da conduta de
qualquer outro competidor, devendo fazê-lo por escrito no prazo máximo de 60 min após completar a prova.
Art. 13 - Qualquer infração observada será comunicada ao Diretor Geral da Prova. Os fiscais não estão
obrigados a informar ao competidor quando ele(a) for anotado;
Art. 14 - É obrigação do competidor conhecer o percurso da competição;
Art. 15 - O tempo limite para conclusão da prova é de 4 horas após a largada;
Art. 16 - Todos os participantes do 3º NH TIETÊ ADVENTURE assinarão um documento isentando os
responsáveis, promotores e patrocinadores do evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam
ocorrer com o atleta;
Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não cabendo qualquer recurso em
outras instâncias.
Art. 18 - 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 à prova, sem acarretar nenhum ônus
aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o
direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito;
Art. 19 – A inscrição no 3º NH TIETÊ ADVENTURE é gratuita.
Art. 20 - Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos
deste Regulamento e Condições Gerais de Inscrição, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata
todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
Art. 21 - Ao participar do evento, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte
integrante deste regulamento.
Art. 22 - Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao evento pertencem a Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte.
5 - REGRAS ESPECÍFICAS


NATAÇÃO: 300 METROS
Tempo máximo para completar esta etapa: 30 minutos.
1- Será obrigatório o uso de touca sob responsabilidade do participante.
2- Não será permitido o uso de nadadeira, palmar, snorkel ou qualquer outro artifício que beneficie o atleta.
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3- Qualquer auxílio recebido durante o percurso resultará na desclassificação.
4- A roupa de neoprene será LIBERADA.
5- Será obrigatória a marcação do número de competição via pulseira ou numeração fixada na roupa do atleta. A
identificação será oferecida pela organização do evento.
6- O atleta deverá contornar as boias posicionadas no percurso.
CORRIDA 6KM
Tempo máximo para completar esta etapa: 2 HORAS (tempo acumulado, desde a largada)
1- O competidor não poderá correr com o dorso nu.
2- Os corredores deverão usar numeração durante todo o percurso. Dobrar ou cortar a numeração da prova,
provocar qualquer outra forma de alteração, bem como a sua não utilização acarretará na desclassificação do
competidor.
3- Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento praticado por um corredor não participante da prova. O
trabalho de equipe com objetivo de provocar vantagem ao competidor não será permitido. É proibido que amigos ou
parentes corram, pedalem e alimentem o competidor durante o percurso. É de inteira responsabilidade do competidor
não permitir que isto aconteça.
4- Os corredores terão á disposição postos de hidratação e abastecimento durante o percurso.
5- Será obrigatória a marcação do número de competição via pulseira ou numeração fixada na roupa do atleta. A
identificação será oferecida pela organização do evento.
CICLISMO 16 KM
Tempo máximo para completar esta etapa: 04 HORAS (tempo acumulado, desde a largada).
1- O atleta somente poderá subir na sua bicicleta após a saída da área de transição posicionada de forma
adjacente à mesma.
2- A zona de vácuo da bicicleta para todos os atletas é um retângulo de 7 metros de comprimento por três
metros de largura, que envolve cada competidor. A extremidade da roda dianteira da bicicleta definirá o centro da
linha de três metros do retângulo. Um competidor pode entrar na zona de vácuo de outro competidor, mas deve ser
visto progredindo através daquela zona. O máximo de 15 segundos será permitido para ultrapassar através da zona
de outro competidor.
3- Ao competidor ultrapassado cabe a responsabilidade de se colocar em posição tal que não entre na zona de
vácuo.
4- As penalidades para vácuo: Fiscais no percurso aplicarão cartões de parada obrigatória para quebrar
pelotões, junto com marcações nos números dos atletas. Uma marcação implicará em 5 minutos no boxe penal,
dentro da área de transição. Duas marcações impedirão o atleta de continuar para a etapa de corrida.
5- Será proibido pedalar com o dorso nu (desclassificação).
6- Não serão permitidas alterações no percurso (desvios) a não ser por determinação dos fiscais da prova face a
motivos de segurança.
7- Será obrigatória a utilização do capacete duro, afivelado durante todo o percurso de ciclismo. Caso ocorra o
descumprimento desta, implicará na desclassificação do competidor.
8- Os suprimentos de água, fruta ou qualquer outro alimento ou bebida só poderão ser dados por pessoas
autorizadas (componentes do staff oficial da Organização). É da responsabilidade do competidor não aceitar
assistência ou acompanhamento de pessoas de fora da Organização.
8- É proibida qualquer ajuda externa no reparo e manutenção de sua bicicleta. É proibido trocar de bicicleta ou
rodas.
9- A retirada das bicicletas da área de transição após a prova só será feita após a chegada do último colocado
da etapa de ciclismo.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Parte Integrante do Regulamento de Prova):
Deverá ser entregue assinado no momento de retirada do Kit atleta.
Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que:
1 - Estou ciente de que se trata de um evento em terrenos variados como subidas, descidas.
2-Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participar desta competição, e não existe nenhuma
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3 - Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta competição, isentando a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, seus organizadores,
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais,
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta competição.
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4 - Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de
visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político,
sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco
a segurança do evento, dos participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.
5 - Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/
ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a
respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de
apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem
autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
6 - Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou
cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
7 – Estou ciente que a organização não se responsabilizará por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os atletas e terceiros venham a sofrer durante a participação ou em qualquer momento do evento, e nem
haverá qualquer tipo de reembolso de materiais dos atletas por parte da organização, sendo esses de única e
exclusiva responsabilidade dos mesmos.
8 - Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por
fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a empresa Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte, organizadores, mídia, cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores, parceiros do evento e
patrocinadores.
9 - Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO, isentando assim quem quer que seja, de
toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação
nesta competição.
Novo Horizonte (SP),______de _________________de 2016.
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL
NOME:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:

ASSINATURA:
INSCRIÇÃO EQUIPE
NOME DA EQUIPE:
(NATAÇÃO) NOME:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:

ASSINATURA:
(CORRIDA) NOME:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:

ASSINATURA:
(CICLISMO) NOME:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:

ASSINATURA:
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