
REGULAMENTO CIRCUITO SUN & FUN ADVENTURE 2018 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Circuito Sun&AFun Adventure edição 2018 informa que 
os percursos das corridas serão em terrenos variados com passagens por 
praias, areia, cachoeiras, piçarra, trilha e asfalto, e dependendo do local 
da etapa, ainda podem ocorrer trechos em terrenos íngremes, alagadiços 
e pedreiras. Por isso, é de grande importância que o atleta respeite as 
regras e siga com bastante atenção as instruções dos staffs e as 
sinalizações específicas dispostas nas trilhas como bandeiras e placas 
indicativas. 
O percurso poderá sofrer algumas mudanças em decorrência de impactos 
naturais como poças d’água, movimento das dunas, proibição da 
passagem por parte dos órgãos de controle e prevenção ambiental e de 
terceiros. As mudanças serão previamente comunicadas pela 
coordenação, após a realização das visitas técnicas ao local. 
 

REGULAMENTO 

1 – Da Duração da Prova - A prova terá a DURAÇÃO máxima de 3 (três) 
horas para completar o percurso. 
2- Da Inscrição - O PARTICIPANTE deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos 
completos e efetuar a inscrição pela internet ou presencial no local 
indicado pela Coordenação da Prova. 
3– Da Cronometragem – A Coordenação do SUN&FUN ADVENTURE não 
utiliza sistema de cronometragem eletrônica, e sim a prática da marcação 
por ordem de chegada. A Coordenação entende que as Corridas fazem 
parte de um Circuito Multi-Esportivo Conectado com a Natureza. O perfil 
do Sun&Fun não é disputa, mas sim, superação, ajudar o participante a 
vencer seus próprios limites em pleno contato com a natureza. Estudos 
científicos revelam que a prática esportiva no meio ambiente deixa o 
participante mais feliz e em harmonia com seus amigos e familiares. O 
Sun&Fun trabalha muito para apresentar lugares incríveis, inéditos e 
cheios de adrenalina para que o atleta gaste sua energia fazendo o que 
gosta e despreocupado com tempo de chegada. 
4 – Da Premiação - Todos os atletas que terminarem o percurso dentro do 
tempo máximo estabelecido para a prova receberão MEDALHA DE 
PARTICIPAÇÃO. 
5 - Os três primeiros colocados (feminino e masculino) receberão TROFÉU. 
6- O investimento da inscrição não será devolvido, caso o participante 
desista da prova. 



7- A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, 
suspender ou prorrogar prazos e/ou limitar o número de inscrição do 
evento em função da disponibilidade técnica ou estrutural, principalmente 
os casos de indisponibilidade de hospedagem nos locais mais próximos ao 
meio ambiente. 
8- O KIT só poderá ser retirado pelo atleta inscrito, mediante apresentação 
do documento de confirmação de inscrição (inscrições realizadas pelo site) 
ou o respectivo recibo de pagamento (inscrições presenciais). Além da 
entrega do TERMO DE RESPONSABILIDADE assinado pelo atleta. 
9- O KIT de corrida será composto por um NÚMERO de peito, alfinetes, 
uma camiseta e brindes dos patrocinadores, quando houver. 
10 – Os organizadores do evento recomendam o uso de mochila ou cinta 
de hidratação. Serão disponibilizados postos de HIDRATAÇÃO para os 
atletas a cada 5 Km (em média). O participante tem por OBRIGAÇÃO 
descartar o copo de água após o uso nos coletores existente no posto de 
hidratação. 
11 – Ao se inscrever o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, para que em 
qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico 
(ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro 
tipo de correspondência. 
12 – 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. 
13 - O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e 
capacidade técnica e treinou adequadamente para a PROVA. Recomenda-
se rigorosa avaliação médica, inclusive, a realização de teste ergométrico 
prévio para todos os participantes. 
14 - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento 
médico. Haverá, no entanto, para atendimento emergencial aos 
corredores serviço para remoção e serviço com socorrista dentro do 
percurso. 
15 - O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o 
meio ambiente onde se realiza o EVENTO. O mau trato ou a falta de 
respeito pode ser motivo de expulsão da competição. 
16 – Serão montados postos de controle em pontos determinados pela 
ORGANIZAÇÃO, quando necessários. 



As dúvidas ou omissões deste regulamento serão explicadas pela 
Comissão Organizadora. 
Ao se inscrever no evento, o atleta assume automaticamente o 
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo 
com todos os itens supracitados. 
Dúvidas ou informações técnicas devem ser solicitadas à organização, 
através dos contatos 91.98121.6581/98106.0282ou do e-
mailcircuitosunfun@gmail.com 

Da Organização 

  
 


