
REGULAMENTO DESAFIO EXTREMO - 2022 

 

O evento DESAFIO EXTREMO será realizado pelo Sesc  de São José do Rio Preto, dirigido ao 
publico praticante de corrida de rua e corrida de aventura como forma de promoção da 

prática do esporte. O mesmo faz parte do movimento MOVE BRASIL, que visa aumentar o 

número de praticantes de atividades físicas no Brasil até 2016. 

1 - A prova 

1.1 A prova será realizada no dia 06 de FEVEREIRO de 2022 no Sesc Rio Preto, na cidade de 

São José do Rio Preto - SP, com largada prevista para as 19h00 com Corrida de obstáculos 

de 2km. 

1.2 A prova será realizada nos seguintes pisos: ASFALTO – GRAMA – TERRA – LAMA, durante 
o percurso os participantes terão de superar vários obstáculos, seja por subir ou pular ou até 

mesmo se rastejar. 1.4 A largada e chegada serão no Ginásio de Esportes do Sesc Rio Preto. 

Horário de início do processo de largada: 09h00. 

Importante: a largada acontecerá escalonadamente por duplas de participantes, sendo uma 

dupla por minuto e obedecendo a ordem em que as inscrições foram realizadas. 

1.3 O percurso compreende-se de local totalmente acidentado, sendo este buraco, poças de 

agua, barrancos com lama, montanha de pneus, obstáculos de saltar, subir e pular, carregar 

pesos. 

1.4 É indicado ao participante usar luvas, óculos, joelheira, ficando o mesmo dispensado de 

usar caso julgue desnecessário. 

2 – Condições de participação 

A idade mínima para participação na prova é de 16 anos. 

Poderão participar do evento DUPLAS nas categorias masculino, feminino e misto. 

Não poderão participar atletas que fazem uso de substâncias dopantes. 

3 – Premiação com troféus e Medalhas 

3.1 Medalhas a todos os participantes. 

3.2 Troféus para a primeira dupla masculina, primeira feminina e primeira mista. 

4 - GUARDA-VOLUME 

4.1 - A organização disponibilizará aos participantes o serviço de guarda-volumes e 

recomendam que não sejam deixados valores tais como relógios, roupas ou acessórios de 

alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc. 

4.2 - A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volume, 

uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

4.3 - O Guarda-Volume ficará à disposição das 08h30 às 13h00, podendo estender-se por 
mais 15 minutos. O material deixado e não retirado no dia será enviado à central de 

atendimento, onde ficará à disposição do proprietário por 30 dias corridos.  

5 – INSCRIÇÕES 



5.1 - As inscrições poderão ser realizadas até o dia 04 DE FEVEREIRO DE 2022, 

pessoalmente na Central de Atendimento do Sesc Rio Preto , ambos da dupla devem 

comparecer para inscrição. 

5.2 - As inscrições serão limitadas a 75 duplas. Estas poderão ser encerradas a qualquer 

momento, caso seja alcançado o limite total de vagas. 

5.3 - A organização poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspender ou prorrogar 

prazos e aumentar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades e 

disponibilidades técnicas ou estruturais. 

5.4 - As inscrições são gratuitas. 

5.5 – Este evento não é indicado para atletas com idade superior a 60 anos, devido o grau 

de complexidade dos obstáculos impostos para o mesmo. 

6 – CHIP  

- O chip de identificação será entregue na concentração, antes do início do processo de 

largada. 

10 – POSTOS DE HIDRATAÇÃO 

10.1 Ao término do evento haverá ponto de água aos participantes. 

11 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

11.1 No ato da inscrição cada participante deverão ler o regulamento e concordar que leu o 

regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo. 

Isentam organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer danos que 

venha a sofrer, antes, durante e após o evento. 

11.2 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. O participante 

que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou 

dano que esta pessoa venha a sofrer. 

11.3 O participante da prova 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. 

11.4 O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, 

e treinou adequadamente para o evento. Recomendamos rigorosa avaliação médica, 

inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os participantes. 

11.5 O competidor 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. 

11.6 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 

haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para 

remoção. O atendimento médico, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado 

na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

11.7 Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior. 



11.8 Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à organização. 

11.9 A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser 

cancelada caso as condições ponham em risco a integridade física dos participantes. 

 

--recortar aqui--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concordo com os termos descritos no Regulamento do Desafio Extremo 2022: 

 

____________________________ 

Nome: 

CPF: 

Telefone: 

 

 

 

Concordo com os termos descritos acima 

 

____________________________ 

Nome: 

CPF: 

Telefone: 

 


