
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA 2ª CORRIDA VERTICAL DO IFF 

 

F I C H A   D E   I N S C R I Ç Ã O                Nº______ 

Nome: ______________________________________________________ 

RG: ________________ CPF: _______________ D. de Nasc.: __/___/___ 

Sexo: (  ) M    (   ) F        e-mail: __________________________________  

Endereço:____________________________________________________

Complemento:_______________________Bairro: ___________________ 

Cidade: _________________________________________ Estado: ______ 

Tel.: ______________ Cel: _____________ Equipe: _________________ 

D E C L A R A Ç Ã O 

Declaro que disputo a 2ª Corrida Vertical do IFF por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores e 

patrocinadores da mesma, em meu nome e dos meus herdeiros. 

Declaro ainda, gozar de boa saúde e ter treinado apropriadamente para 

disputa da prova. Os organizadores, em qualquer emergência têm minha 

prévia autorização para contatar o médico disponível mais próximo e/ou 

utilizar ambulância de pronto socorro, para transportar-me ao mais próximo 

hospital, ficando as correspondentes despesas sob minha única e exclusiva 

responsabilidade. 

________________________ 

Assinatura do Atleta 

________________________________ 

Assinatura do Responsável e R.G. (se menor) 



 

REGULAMENTO DA 2ª CORRIDA VERTICAL DO IFF 

Artigo 1º - Da Realização: 

A realização do evento é da Coordenação de Educação Física do IFF Campos-Centro. 

Artigo 2º - Da data: 

A competição realizar-se-á no dia 09 de dezembro de 2017. 

Artigo 3º - Do local: 

A competição será realizada no ginásio de esportes do IFF Campos - Centro. 

Artigo 4º - Do horário: 

A competição terá início às 9 horas, sendo necessário o comparecimento dos 

competidores 1h30min antes da competição, para aquecimento e instruções finais. 

Artigo 5º - Das inscrições: 

As inscrições deverão ser feitas presencialmente ou por representante do competidor, 

mas da mesma forma, ou seja, presencial.  

Parágrafo 1º -  O prazo das inscrições encerra-se impreterivelmente até o 8 de 

dezembro, às 24 horas, momento no qual não serão aceitas mais nenhuma inscrição. 

Artigo 6º - Dos Procedimentos durante a Prova: 

A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 

terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por 

escrito da organização da prova; 

Artigo 7º - Das categorias: 

A competição foi dividida nas seguintes categorias etárias: 

Masculino                         Feminino                

 até 18 anos                        * até 18 anos   

 de 19 a 25 anos            * de 19 a 25 anos 

 de 26 a 35 anos            * de 26 a 35 anos 

 de 35 anos em diante                       * de 35 anos em diante 



Artigo 8º - Da premiação: 

a) Os 3 (três) menores tempos da competição (primeiros colocados), nas categorias 

masculina e feminina, serão agraciados com medalhas e brindes. 

b) Os primeiros colocados de cada categoria serão agraciados com medalhas e brindes. 

c) Os 3 (três) menores tempos da competição estarão isentos de premiação nas 

categorias. 

Artigo 8º - Considerações Gerais: 

a) No ato da inscrição, o participante aceitará todos os termos deste regulamento, assumindo 

total responsabilidade no evento de acordo com o termo de responsabilidade parte integrante da 

ficha de inscrição, estando de acordo com todos os itens supracitados e acatando 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; 

b)  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 d qualquer renda que vir 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 cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos 

organizadores da prova por escrito; 

c)  A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão 

dirimidas pela comissão organizadora ou pelos organizadores/realizadores de forma soberana, 

não cabendo recurso a estas decisões. 


