REGULAMENTO PARTICULAR DA CATEGORIA
“AVENTURA”
ADENDO REGULAMENTAR IX RALLY NÁUTICO ICPS
DATA E LOCAL DA COMPETIÇÃO:
Data: 30 e 31 de Outubro de 2009
Local: Pontal do Sul - PR

CAPÍTULO I
MODALIDADES
O Desafio será composto pelas seguintes modalidades:
A)
B)
C)
D)

PESCA E SOLTE
AÇÃO SOCIAL DIRECIONADA
TREKKING
CAÇA BUTUCA

CAPÍTULO II
Condições Gerais
PONTO DE CONTROLE (PC): O Ponto de Controle ou “PC” é o local de registro da
passagem de participantes, localizados ao longo do percurso, seguindo a seqüência descrita.
O “PC” é utilizado tanto para validação da passagem das equipes competidoras, como para
ponto de referência para organização do evento. No “PC”, são registrados os horários de
entrada e saída das equipes, ficando para o capitão da equipe competidora o dever de se
fazer registrar.
FISCAIS DA PROVA:
Colaboradores outorgados pela organização.
Os fiscais poderão acompanhar a competição e estarão distribuídos em pontos importantes
do percurso.

PREMIAÇAO:
Serão premiadas as 5(cinco) melhores equipes em desempenho geral.
RESPONSABILIDADES:
Os integrantes da equipe inscrita são totalmente responsáveis por seus atos, sejam eles
intencionais ou por desconhecimento, assumindo total responsabilidade caso infrinjam
legislações.

UNIFORME OFICIAL DA PROVA:
Todos os integrantes da equipe competidora deverão, obrigatoriamente, usar
ininterruptamente a identificação oficial da prova (camiseta ou crachas da prova)
distribuída pelo ORGANIZADOR da prova. Caso qualquer integrante da equipe competidora
seja flagrado pelo ORGANIZADOR ou fiscais da prova sem tal identificação durante o
período da prova, a equipe será desclassificada.(No dia do briefing os participantes
receberão 5 camisetas e um crachá por embarcação com seu numero de largada)
IDENTIFICAÇÃO DE PATROCÍNIO NOS UNIFORMES DAS EQUIPES INSCRITAS:
Uma camiseta da prova para cada integrante da equipe competidora será fornecida pelo
ORGANIZADOR à equipe inscrita.(cinco por embarcação)
A visualização dos logotipos dos patrocinadores e organizadores da prova, durante o seu
desenvolvimento e nas atividades correlatas, é prioritária e indispensável.
USO DA IMAGEM:
Os integrantes das equipes inscritas, seus amigos, assistentes e familiares aceitam
incondicionalmente serem divulgados através de fotos, filmes e entrevistas em veiculações
em rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais
ou publicitários sem acarretar ônus ao ORGANIZADOR, Coordenador, patrocinadores ou aos
próprios meios de veiculação.
Ficam os integrantes das equipes inscritas incumbidas de instruírem esta disposição aos
seus, eximindo o ORGANIZADOR de custos para tal fim e de responsabilidade futura pelo
descumprimento desta disposição.
DIREITOS AUTORAIS: Filmes, fotografias, entrevistas e quaisquer outros recursos de
registro de qualquer evento, fato, atividade e afins pertinentes à prova são propriedade do
organizador, não podendo ser comercializados ou empregados para qualquer finalidade
promocional ou comercial sem autorização expressa desta.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
Em função das condições climáticas o ORGANIZADOR poderá cancelar o prosseguimento e
mesmo o cumprimento de qualquer etapa do percurso da prova, desde que julgue haver
risco. O cancelamento poderá ocorrer a qualquer tempo, independente da etapa, da posição
de qualquer equipe, das condições de comunicação e mesmo se alguma equipe competidora
já houver concluído o percurso.
O ORGANIZADOR determinará quais trechos serão interrompidos quando houver suspeita
de que ocorrera risco à vida da equipe competidora por causa das condições climáticas.
CANCELAMENTO DA PROVA:
O ORGANIZADOR reserva o direito de cancelar a prova a qualquer tempo e sem ônus ao
mesmo.
CRONOMETRAGEM: O organizador manterá a cronometragem oficial para a prova. O
período de tempo válido para a classificação inicia-se quando da partida das equipes
inscritas, no local, hora e data determinados pelo ORGANIZADOR, finalizando-se quando a
última equipe competidora cruzar a linha de chegada, respeitada todos os limites de tempo
definidos pelo ORGANIZADOR.

Capítulo III
APELAÇÃO:
Em caso de incompreensão ou mesmo descontentamento para com qualquer determinação
do ORGANIZADOR em relação a qualquer membro da equipe inscrita, deverá o capitão
apelar da decisão e, se possível, anexar provas e relatos de testemunhas à apelação. A
apelação deverá ser preenchida de próprio punho pelo capitão da equipe solicitante,
assinada por todos os seus integrantes que estejam de acordo com ela e pelas testemunhas
citadas, e entregue ao ORGANIZADOR ou fiscais da prova, no máximo 1 hora após o
pronunciamento do ORGANIZADOR, que gere tal inconformismo. Após este tempo e se não
houver manifestação de inconformismo, fica entendido a concordância para com a decisão
do ORGANIZADOR.
Somente o capitão o poderá fazer.
Se necessário, serão sorteados 03 capitães de equipe que juntamente com os diretores da
prova, farão o JURI da prova. Havendo qualquer inconformidade com relação a este
regulamento, este JÚRI será acionado ao término da prova.
AÇAO SOCIAL: Todos os participantes da CATEGORIA AVENTURA deverão entregar os
alimentos não perecível, no local determinado na planilha do TREKKING.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Os participantes, uma vez inscritos, declaram conhecer e concordar com este regulamento,
isentando os organizadores, apoiadores e patrocinadores deste evento de qualquer
responsabilidade por eventuais danos físicos ou morais que porventura possam sofrer por
ocasião desta competição. Além disto, permitem a livre utilização de suas imagens para
divulgação e promoção das corridas de aventura.
Fazem parte deste regulamento também os boletins informativos a ficha de inscrição, a
ficha médica e os termos de responsabilidade.
A organização decidirá sobre qualquer caso omisso deste regulamento, bem como
esclarecerá os detalhes sobre avaliação e desempenhos aos participantes nesta categoria na
ocasião do sorteio da ordem de largada.momento o qual os métodos serão divulgados.
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Organizadora, Diretoria de Prova em data de 20/08/09.
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