
 

 

 

REGULAMENTO TEPEQUÉM UPHILL 21KM 

 

1. ORGANIZADORA 

O evento “Tepequém Uphill” é promovido pela empresa Diniz & Zanona Ltda. 
ME, localizada da rua Floriano Peixoto, 136, quiosque 01, Centro, Boa Vista – 
Roraima. CEP: 69.301-320. Inscrita no CNPJ: 09.453.066/0001-01. 

 

2. EVENTO 

O evento Tepequém Uphill é uma prova de corrida pedestre com característica 
principal de subida (uphill), realizada na Serra do Tepequém, município de 
Amajari – Roraima. A corrida terá dois percursos com distâncias e datas 
distintas, sendo um de 10Km e outro de 21km. onde o(a) inscrito(a) poderá optar 
pelas categorias citadas abaixo: 
 
2.1 Categoria Diamante Bruto 
 
2.1.1 Bruto é denominado diamante que é encontrado na natureza e que ainda 
irá passar por um processo de lapidação. Esta categoria será para atletas de 
18 a 59 anos e se dividirá em duas:  

 Feminino; 

 Masculino; 
 
2.2 Categoria Brilhante 
 

2.2.1 Brilhante é denominado o diamante que passou pela mais eficiente forma 
de corte. São 58 facetas que exploram ao máximo a qualidade ótica de um 
diamante, o que resulta em um maior brilho, o tornando mais valioso. Esta 
categoria será para atletas com 60 anos de idade completos ou mais e se 
dividirá em duas: 

 Feminino; 

 Masculino; 

 

2.3 Não haverá um número determinado de vagas para cada categoria. As 
vagas serão preenchidas conforme ordem de inscrição até preencher o limite 



 

total de 350 vagas para a prova de 10km ,100 vagas para a prova de 21km e 40 
vagas para o Desafio dos Diamantes. 

 

2.3 A organização reserva-se ao direito de convidar atletas para participarem do 
evento, sendo certo que a lista de convidados será divulgada no site do evento 
previamente a sua realização. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 
 
3.1 Para participar da corrida Tepequém Uphill 2020, os interessados deverão 
realizar sua inscrição no site www.ticketagora.com.br no evento Tepequém 
Uphill – O Desafio dos Diamantes. O link específico será divulgado pelas redes 
sociais oficiais do evento. 
  
3.2 Os interessados em participar do evento poderão se inscrever nas seguintes 
categorias: 

I. Diamante Bruto - Feminino; 
II. Diamante Bruto - Masculino; 
III. Brilhante - Feminino (60 anos ou mais); 
IV. Brilhante - Masculino (60 anos ou mais); 

 
3.2.1 Não haverá categoria PCD (Pessoa com deficiência) na corrida 
Tepequém Uphill 2020. 
 

3.3 Ao participar da corrida “Tepequém Uphill”, o atleta assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o 
REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias 
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da prova. 

 

3.4 Ao participar da corrida “Tepequém Uphill”, 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. 

 

3.5 Poderão participar da corrida qualquer pessoa de ambos os sexos com 
idade mínima de 18 (dezoito) anos, completados até o último dia deste ano 
vigente. 

 

3.6 As inscrições serão divididas em duas etapas: pré-inscrições e inscrições. 

 

3.6.1 Pré-inscrições: realizadas preferencialmente pela internet no site 
www.ticketagora.com.br no evento Tepequém Uphill – O Desafio dos 
Diamantes. O link específico será divulgado pelas redes sociais oficiais do 
evento, sem custo, apenas para reservar a vaga, no período de 06 de março à 
06 de maio de 2020 ou até completar o limite máximo de inscrições (350 vagas 
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para a prova de 10km, 100 vagas para a prova de 21km e 40 vagas para o 
Desafio dos Diamantes).  

 

3.6.2 Em caso de procura extremamente maior que a oferta de vagas, poderá 
ser criada pela organização uma lista de espera, respeitando a ordem de 
inscrição pelo sistema. 

 

3.6.3 Será dado o prazo de 07 à 14 de maio de 2020 para os(as) atletas que e 
garantiram pré-inscrição efetuarem os seus pagamentos. 

 

3.6.4 Inscrições: realizadas preferencialmente pela internet no site 
www.ticketagora.com.br no evento Tepequém Uphill – O Desafio dos 
Diamantes. O link específico será divulgado pelas redes sociais oficiais do 
evento, mediante pagamento, no período de 07 a 14 de maio para os(as) atletas 
pré-inscritos e de 15 de maio à 31 de julho de 2020 para possível lista de 
espera. Respeitando valores por lote conforme item 3.7.2 deste regulamento. 

 

3.6.5 O sistema adotado para as inscrições segue o horário de Brasília – DF. 
Ou seja, uma hora a menos em relação ao horário de Boa Vista –RR. 

 

3.6.6 As inscrições presenciais serão realizadas no quiosque da Makunaima 
Soluções em Turismo. Rua Floriano Peixoto 136, Quiosque 01, Centro, Boa 
Vista – RR. De segunda a sexta de 09h às 12h e das 14h às 18h. E aos sábados 
de 09h às 12h. 

 

3.7 A taxa de inscrição será cobrada, conforme abaixo: 

 

3.7.1 Formas de pagamento: Boleto bancário, cartão de crédito ou débito. 

3.7.2 Valores por período de inscrição: 

I. Inscrições de 07/05 a 15/06 – Valor: R$170,00. 

II. Inscrições de 16/06 a 31/07 – Valor: R$190,00. 

 

3.8 Inscrição de equipes: 

I. Serão consideradas equipes, (clubes de corrida, associações, ou outra 
forma de organização), com mais de 8 atletas. Para estes casos, a 
organização poderá, através de cupons de descontos oferecer valores 
especiais até 15/06/2020.  

II. Os grupos devem procurar a organização pelo telefone 95 981117669 
ou pelo e-mail makunaimaexpedicoes@gmail.com para providenciar 
seu cupom de desconto respeitando o prazo estabelecido. 
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3.9 Para o boleto gerado referente à taxa de inscrição, haverá um prazo de 
vencimento 02 (dois) dias corridos para que seja realizado o pagamento. 
Caso o prazo expire e o pagamento não seja efetuado o boleto será 
automaticamente cancelado, não sendo aceito para pagamento após o 
vencimento. 

 

3.10 Em caso, de cancelamento de boleto, caberá exclusivamente ao 
participante, realizar a atualização da inscrição e gerar um novo boleto, 
com a aplicação de multa. 

 

3.11 A opção de pagamento através de boleto só estará disponível até 10 dias 
anteriores à data limite para o encerramento das inscrições. Após este 
período só serão aceitas as opções cartão de débito ou crédito, ou 
presencialmente, pagamento à vista em espécie. 

 

3.12 Serão aceitas até o dia 30/06/2020, solicitação de alteração de dados nas 
inscrições (categoria, tamanho de camiseta, equipes, etc.), desde que 
solicitadas pelo titular da inscrição pelo e-mail 
makunaimaexpedicoes@gmail.com mediante pagamento de taxa de 
R$20,00 por inscrição alterada e forma de pagamento à combinar com a 
organização. 

 

3.13 Solicitações de alteração passarão por análise da organização e não tem 
a garantia de serem atendidas (exemplo: tamanho da camisa caso as 
mesmas já tenham sido encomendadas). Em caso de não atendimento o 
valor da taxa de alteração será estornado. 

 

3.14 Caso a alteração tenha sido solicitada após o pedido de camisas ter sido 
efetivado. A organização não garantirá a entrega da camisa no tamanho 
solicitado.    

 

3.15 Após a data limite de alteração de dados, a inscrição e o pagamento são 
INTRANSFERÍVEIS e não será realizada devolução ou ressarcimento do 
valor pago em casos de desistência ou outros casos em que o inscrito não 
possa participar da prova. 

 

3.16 No caso de ser identificado pela Organização que houve inscrição realizada 
de forma fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros, o ATLETA será 
impossibilitado de participação nesta edição da prova e em futuras edições 
da corrida Tepequém Uphill e/ou outros eventos realizados por esta 
organizadora. 
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3.17 A organização do evento NÃO se responsabiliza pelo preenchimento 
incorreto ou incompleto da ficha de inscrição, não cabendo recurso 
solicitado pelo atleta que vier a ser prejudicado por incoerência em seus 
dados. 

 

3.18 Não serão aceitas inscrições com pendência de documentos. 

 

3.19 As inscrições serão encerradas impreterivelmente, às 23hs59min 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA), ao término de cada lote ou no momento em que 
for atingido o número máximo de inscrições determinadas pela 
organização. 

 

3.20  A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar 
prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO 
em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem 
prévio aviso. 

 

3.21 Em conformidade ao Estatuto do Idoso ao Art. 23 da Lei nº 10.741, de 
01/10/2003, será proporcionada 50% de isenção no valor da inscrição, de 
acordo com o Lote em aberto, para os idosos com idade igual ou superior 
a 60 anos. Há categoria específica para esta faixa etária na plataforma de 
inscrição do site. Após solicitada a inscrição, o(a) atleta deverá enviar para 
o e-mail makunaimaexpedicoes@gmail.com cópia de documento de 
identificação com foto e data de nascimento.  

 

4. PROVA 

4.1 A corrida de rua (prova pedestre) denominada “Tepequém Uphill” é um 
evento de caráter esportivo, que visa incentivar a prática desportiva no 
estado de Roraima e o desenvolvimento sustentável da comunidade do 
Tepequém, no município de Amajari - RR. A referida corrida será 
realizada no dia 20 de setembro de 2020 (domingo), com largada prevista 
para às 07h30m, com a participação de pessoas de ambos os sexos, 
devidamente inscritas, doravante ATLETAS, sob qualquer condição 
climática. 
 

4.2  A largada dos 21km será na estrada RR 203 em frente ao entroncamento 
da vicinal Bom Jesus sentido Amajari fazendo o retorno 
aproximadamente 1.1km regressando sentido Vila do Tepequem pela RR  
203, Conforme percurso detalhado no site www.ticketagora.com.br no 
evento Tepequém Uphill – O Desafio dos Diamantes. O link específico 
será divulgado pelas redes sociais oficiais do evento. 

 

4.3  O percurso terá uma altimetria de aproximadamente 800m 
 

4.4 A corrida terá início às 07h30m para todas as categorias; 
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4.5  A organização não é responsável pela condução dos atletas até o local 
de largada e recomenda que o(a) atleta esteja presente no local de 
largada indicado no item 4.2 deste regulamento pelo menos 1 (uma) hora 
antes do horário de largada, e assinar lista de participação devidamente 
equipado(a) e apto(a) a participar da referida prova. 
 

4.6 A organização oferecerá serviço opcional de transporte da Vila 
Tepequém até o local de largada ao valor de R$20,00 por pessoa de 
acordo com informações disponibilizadas no site www.ticketagora.com.br 
no evento Tepequém Uphill – O Desafio dos Diamantes. O link específico 
será divulgado pelas redes sociais oficiais do evento. 

 

4.7  A lista de participação será encerrada 30 minutos antes da largada, o(a) 
atleta que não confirmar presença na lista estará automaticamente 
desclassificado. 
 

4.8 A corrida Tepequém Uphill ocorrerá sob quaisquer condições climáticas, 
desde que não ofereçam riscos considerados fora da normalidade aos 
participantes, observados os requisitos e disposições gerais deste 
Regulamento. 
 

4.9  A organização não se responsabilizará pelas condições da pista e/ou 
pelos defeitos eventualmente apresentados no trajeto, tais como buracos, 
desníveis, rachaduras no asfalto, etc. 
 

4.10  O participante é obrigado a permanecer no percurso demarcado 
e estipulado pela organização, sempre do lado direito da rodovia, sob 
pena de desclassificação, sendo terminantemente proibido: 
 

I. O uso de atalhos; 
II. O tangenciamento das curvas do Tepequém pela esquerda; 
III. Fazer-se acompanhar, ao longo do percurso, por terceiros alheios 

ao Evento, mesmo que treinadores, médicos ou profissionais da 
área de saúde em geral; 

IV. Utilizar qualquer apoio de veículos de propulsão humana ou de 
motor para melhorar desonestamente seu desempenho.  
 
 

4.11 O sistema de cronometragem será feito através do sistema de chip 
onde cada corredor ficará responsável pela utilização do aparelho, sendo 
penalizado com a não marcação do tempo caso faça má uso do chip. 
 
 

4.12 As instruções para o uso correto do chip estarão disponibilizadas 
em meio impresso no manual do atleta que faz parte do kit; 
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4.13 No caso de alguma impossibilidade do uso do sistema de chip a 
inserção das informações de chegada e revezamento de cada atleta será 
lançada manualmente no sistema. 
 

 

4.14 Os pontos de hidratação da prova estarão localizados 
aproximadamente nas seguintes distâncias: 
I. 2,2Km; 
II. 3,5Km; 
III. 5,0Km; 
IV. 7Km; 
V. 9Km 
VI. 11Km. 
VII. 12,5km 
VIII. 13,5km 
IX. 15,5km 
X. 17,5km 
XI. 19,5km 
XII. 21km (chegada) 

 

4.15 Com o objetivo de reduzir os impactos ambientais causados pelo 
evento, cada atleta será obrigado(a) a descartar as embalagens de 
hidratação / alimentação até 100 metros após cada ponto de hidratação 
em locais destinados pela organização. Caso o(a) atleta tenha a 
estratégia de hidratação / alimentação fora desses pontos de coleta, será 
é obrigado(a) a seguir com a embalagem até o próximo ponto adequado 
para descarte. Sob pena de desclassificação.  
 

4.16 Não serão permitidos, em hipótese alguma, correr sem camisa e 
levar animais domésticos. 
 

4.17 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e 
haverá monitores/fiscais para a orientação e fiscalização aos 
participantes. 
 

4.18 O atleta deverá observar o trajeto ou percurso balizado da prova, 
não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer 
tipo de vantagem ou corte do percurso indicado. Em toda a extensão do 
percurso haverá fiscais e de suas decisões não caberão recursos. 
 

5. KIT ATLETA 
 

5.1 A organização disponibilizará para cada participante inscrito no evento o 
Kit Atleta (“Kit”), composto por: número de peito com “clip buttons”, chip 
de cronometragem, camiseta da prova e manual do atleta; 
 

5.2  Para retirada do kit de corrida o atleta deverá obrigatoriamente 
apresentar: 

I. Termo de responsabilidade devidamente assinado; 



 

II. A apresentação de documento oficial, original com foto (RG, 
carteira de trabalho, certificado de reservista ou militar, 
entre outros); 
 

5.3  Para retirada de Kit para Equipe, o responsável pela mesma deverá 
apresentar o Termo de Responsabilidade devidamente preenchida e com 
a cópia dos documentos pessoais; 
 

5.4  A entrega dos Kits será realizada nos dias 18 e 19 de setembro no 
quiosque no Bar Platô 2112, na Serra do Tepequém conforme horários 
informados abaixo: 
 

Sexta-feira, 18 de setembro, das 14h às 19h; 
Sábado, 19 de setembro, das 8h às 12h; 
Sábado, 19 de setembro, das 18h às 20h; 
 

5.5 Qualquer ajuste no horário e local de entrega serão divulgados no site 
www.ticketagora.com.br no evento Tepequém Uphill – O Desafio dos 
Diamantes. O link específico será divulgado pelas redes sociais oficiais 
do evento. 
 

5.6  Para os atletas residentes fora do estado de Roraima que não puderem 
comparecer nos dias da entrega, deverão informar a organização através 
do e-mail makunaimaexpedicoes@gmail.com para negociar a retirada de 
seus kits. A retirada pode ser feita por representante legal, mediante 
procuração nominal do atleta. 
 

5.7  A escolha dos tamanhos das camisetas será de responsabilidade do 
atleta e ou responsável no ato da inscrição, será garantido o tamanho da 
camisa escolhida no ato da inscrição apenas para os atletas que se 
inscreverem até o dia 20 de julho de 2020. Não será feita troca do 
tamanho da camiseta na entrega do kit. 

 

6. SEGURANÇA E ESTRUTURA 
 

6.1  Todo o percurso da prova estará interditado para veículos automotores 
uma hora antes da largada. (Exceto aos da organização e demais 
veículos devidamente autorizados pelo Departamento de Trânsito de 
Roraima - DETRAN), portanto, a organização recomenda eficaz 
planejamento logístico do atleta para a prova.  O trânsito de veículos 
automotores só será liberado após 1h30m da largada ou conforme 
decisão do DETRAN que estará priorizando a segurança dos 
participantes da corrida Tepequém Uphill. 
 

6.2  Haverá para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio 
médico com ambulância para prestar o 1º atendimento de primeiros 
socorros e eventuais remoções. 
 

6.3  A organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas 
que o atleta venha a ter durante ou após a prova. 
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6.4  A organização recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a 
realização de teste ergométrico, para todos os atletas que pretendam se 
inscrever e participar por livre e espontânea vontade do evento. 
 

6.5  Todos os participantes da corrida estarão cobertos por uma apólice de 
seguro coletivo contra acidentes pessoais. 
 

6.6  A organização não recomenda que os participantes usem ou levem 
para o local do evento bens de valores, tais como: relógios, roupas ou 
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, 
cheques, cartões e etc. 
 

6.7  A Organização, Patrocinadores e Apoiadores não se responsabilizarão 
por quaisquer danos, prejuízos e/ou condenações decorrentes de 
responsabilidade civil contratual ou extracontratual decorrentes da prova. 
 

6.8  Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus 
Patrocinadores e Apoiadores, de nenhum valor correspondente a 
materiais, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos Atletas, que 
venham a extraviar-se durante a sua participação no evento. 
 

6.9  Considerando o ganho de elevação e nível de dificuldade do trajeto 
proposto nesta prova, reforçamos a recomendação de rigorosa avaliação 
médica prévia, inclusive à realização de teste ergométrico para todos os 
participantes. 
 

7. DESCLASSIFICAÇÃO 
 

7.1  A prova terá um tempo limite de 04 horas e 30 minutos, tendo um ponto 
de corte no KM 11. Os atletas que chegarem não chegarem neste ponto 
até 2h (duas horas) serão desclassificados e retirados da prova, tendo 
obrigatoriamente que embarcar no ônibus da organização. 
 

7.2  O participante que em qualquer momento deixe de atender as regras 
descritas neste REGULAMENTO poderá a qualquer tempo ser 
desclassificado deste evento, durante e/ou depois da realização da 
prova. 
 

7.3  Qualquer competidor que usar de meios ilícitos e antidesportivos para 
obter vantagem ou que não cumprir o percurso será automaticamente 
desclassificado. O competidor poderá caminhar durante a prova, mas se 
parar deliberadamente ou abandonar o percurso, também será 
desclassificado, salvos por motivos de força maior. 

 

8. PREMIAÇÃO 

 

8.1  Serão declarados vencedores os três primeiros participantes de cada 
categoria mencionada no item 2.1 deste regulamento que cruzarem a 
linha de chegada de cada prova e tiverem validação do Diretor de Prova. 
 



 

 
 
 
 
 
 

8.2  Para cada categoria serão distribuídos os seguintes prêmios: 
 

Categoria 1º lugar 2º lugar 3º lugar 

Diamente bruto 
Feminino 

R$800,00 + 
troféu 

R$600,00 + 
troféu 

R$300,00 + 
troféu 

Diamante bruto 
Masculino 

R$800,00 + 
troféu 

R$600,00 + 
troféu 

R$300,00 + 
troféu 

Brilhante Feminino Troféu Troféu Troféu 

Brilhante Masculino Troféu Troféu Troféu 

 

8.3  Todos os participantes devidamente inscritos que cruzarem a linha de 
chegada dentro do prazo previsto para o término da prova receberão 
medalhas de participação. 
 

8.4  As premiações em dinheiro serão pagas em até 45 dias após a 
realização da prova. 
 

8.5  Será premiada com troféu a equipe com maior número de participantes 
que completarem as provas de 10km e 21km somadas. 
 

8.6  As equipes deverão ter no mínimo 8 atletas para inscrição, para 
concorrer a esta premiação. 
 

8.7  A Equipe deverá ser previamente cadastrada pelo responsável da 
mesma, com solicitação encaminhada para o e-mail da corrida: 
makunaimaexpedicoes@gmail.com até o dia 30 de março de 2020. 
 

8.8  No caso de um atleta se inscrever antes da Equipe ser cadastrada, o 
mesmo NÃO terá a opção de se inscrever como membro da equipe. 
 

8.9  Em caso de empate de Equipes com a mesma quantidade de atletas que 
completarem a prova, o critério de desempate será considerado o menor 
tempo realizado pelo primeiro atleta da Equipe que realizar a prova. 
 

8.10 A Organização poderá a seu critério, incluir algum tipo de 
premiação ou participação especial sem aviso prévio. 
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8.11 O pagamento da premiação será efetuado em conta corrente 
bancária do atleta, que deverá prestar, obrigatoriamente, as seguintes 
documentações:  

I. RG; 
II. CPF; 
III. Extrato Bancário ou cópia do cartão de conta corrente; 

 

8.12 A Cerimônia de premiação da Tepequém Uphill será feita após a 
confirmação dos vencedores, através da comissão organizadora do 
evento. 

 

9. DO CONGRESSO TÉCNICO 

O Congresso Técnico da corrida será realizado no dia 18 de setembro de 2020 
às 18h30min em local à ser informado pela organização. 

 

10. DOS BENEFÍCIOS À COMUNIDADE 

A Tepequém Uphill é uma prova que tem o compromisso de gerar benefícios 
para a localidade de sua execução. Durante o planejamento do evento, será 
decidido junto à comunidade quais os benefícios que o evento proporcionará 
este ano. Nas 3 edições realizadas, a prova ajudou a trazer melhorias para a 
comunidade através da doação de fogão e material de educação física para a 
escola Olavo Bilac, crachás de identificação dos condutores locais, doação de 
coletores de lixo para serem espalhados nos atrativos turísticos da Serra e 
doação de material para recuperação da escadaria da cachoeira do Paiva.  

 

11. DOS SERVIÇOS OPCIONAIS 

A organização oferecerá à parte os seguintes serviços, cujas informações 
estarão disponíveis no site www.ticketagora.com.br no evento Tepequém Uphill 
– O Desafio dos Diamantes. O link específico será divulgado pelas redes sociais 
oficiais do evento. 

I. Transporte da Vila do Tepequém para o Local de Largada; 
II. Transporte Boa Vista / Tepequém / Boa Vista (ida e volta no 

mesmo dia da prova); 
III. Transporte Boa Vista / Tepequém / Boa Vista (ida 19 e volta 

20/09/2020); 
IV. Serviço de hospedagem em pousadas e campings no 

Tepequém; 
V. Pacote Especial 2 dias 1 noite (Incluindo: Inscrição, 

transporte e hospedagem). 
VI. Loja oficial (camisas, lembranças artesanado local) em 

parceria com a comunidade do Tepequém; 
VII. Passeios / Serviços / Ingressos para atividades associadas 

ao evento; 

 

12. CONDIÇÕES GERAIS 
 

http://www.ticketagora.com.br/


 

12.1 O(a) 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 e de 
sua aptidão física para participar da corrida. 
 

12.2 Poderão os ORGANIZADORES suspender o evento por questões 
de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força 
maior. 
 

12.3 A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades 
do evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 
 

12.4 As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas 
pela Organização Técnica e/ ou pelos ORGANIZADORES de forma 
soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 

12.5 Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização, 
através do telefone: (95) 3624 6004 ou pelo aplicativo whatsapp (95) 
98111-7669. Neste telefone somente serão atendidos problemas 
relacionados a cadastro (RG, CPF e/ou kit). O horário de atendimento 
será de segunda a sexta (exceto feriados) de 9h às 12h e 14h às 18h. 
 

12.6 O atleta, ao se inscrever pela plataforma usada pela organização, 
declara que leu e aceitou todas as regras e recomendações ditas pela 
Organização deste evento. 

 

 

 

 

 

 

Hélio Zanona Neto 

Coordenador Geral - Tepequém Uphill 2020 

Sócio Administrador – Diniz & Zanona Ltda. ME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, abaixo identificado, no perfeito uso de minhas faculdades e de livre espontânea 
vontade, sendo maior de idade e capaz, DECLARO para os devidos fins de direito que:  

1.  Estou ciente de que o evento desportivo supracitado se trata de uma corrida a pé em 
circuito de rua, com distâncias de 10 km e de 21km e reconheço que os riscos de 
acidentes nas atividades envolvidas nesta competição são significativos e envolvem 
possibilidades de deslocamentos, luxações, fraturas, risco de possível paralisia 
permanente, outros danos à saúde e morte. 

2. Reconheço e assumo livremente todos os riscos, conhecidos ou não, mesmo os 
originados por negligência, imprudência ou imperícia dos Organizadores e/ou de 
terceiros e assumo total responsabilidade pela minha participação. 

3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA. 

4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesta PROVA, isentando seus organizadores, 
colaboradores, terceiros, apoiadores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais, estéticos, físicos e/ou 
outros que porventura venha a sofrer, advindos da participação desta PROVA. 

5. Estou ciente que NÃO HAVERÁ REEMBOLSO em caso de desistência, 
independentemente do motivo. 

6. Estou ciente que a retirada do kit atleta acontece dias antes da prova e que não serão 
distribuídos kits no dia do evento ou após o mesmo. 

7. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu 
desenvolvimento nesta PROVA são de minha exclusiva responsabilidade. 

8. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 
PROVA. 

9. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa grave falta. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova. 

10. 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 organizadores, mídia, apoiadores e 
patrocinadores. 

11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, 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 PROVA. Sendo assim, para os devidos fins, alego sobre a 
legitimidade das informações por mim prestadas e de acordo com este Termo e com o 
Regulamento da Corrida, assino em conformidade. 

  

.                                              .                   .                                              .        



 
           Atleta responsável                              Diniz & Zanona Ltda. ME 

 

Boa Vista, ______ de ____________ de 2020. 

 

 

 

ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE KIT: INDIVIDUAL 

  

EU,______________________________________________________, 
INSCRITO NO CPF Nº _______________________________,  

AUTORIZO O (A) SR. (A) ___________________________________, A 
RETIRAR MEU KIT DE COMPETIÇÃO PARA A CORRIDA “TEPEQUÉM 
UPHILL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20/09/2020. ASSUMO TODA A 
RESPONSABILIDADE E ISENTO A ORGANIZAÇÃO DE QUALQUER 
PROBLEMA QUE VENHA OCORRER, REFERENTE AO EXTRAVIO DO KIT 
DE COMPETIÇÃO POR PARTE DO MEU REPRESENTANTE. 

 

 

_______________________________ _____________ 

ASSINATURA DO ATLETA 

 

 

   

ASSINATURA DO REPRESENTANTE  

 

 

DATA: ______/_______/_____  

 

 

 

Termo de Autorização de Retirada de Kit, entregue por responsável em: 

 ____ / _____ / ______  

 

KIT ENTREGUE POR: 

 

 

 _____________________________________  

Colaborador Organização 



 

 

ESTA AUTORIZAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A 
CÓPIA DO RG E CPF DO ATLETA E DO REPRESENTANTE.  

 

 

 

ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RETIRADA DE KIT: 
EQUIPE 

  

EU, ______________________________________________________, 
INSCRITO NO CPF Nº _______________________________, ME 
RESPONSABILIZO PELA RETIRADA DOS KITS DE COMPETIÇÃO DA 
EQUIPE _________________________ PARA A CORRIDA “TEPEQUÉM 
UPHILL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20/09/2020. DESTA FORMA, 
ASSUMO TODA A RESPONSABILIDADE E ISENTO A ORGANIZAÇÃO DE 
QUALQUER PROBLEMA QUE VENHA OCORRER, REFERENTE AO 
EXTRAVIO DOS KITS DE COMPETIÇÃO OU QUAISQUER OUTRAS 
SITUAÇÕES PERTINENTES A INTEGRIDADE DOS KITS.  

 

 

______________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

DATA: ______/_______/_____ 

 

 

 

Termo de Autorização de Retirada de Kit, entregue por responsável em:  

 

____ / _____ / ______ 

 

KIT ENTREGUE POR: 

 

_____________________________________ 

Colaborador Organização 

 

 


