
 

 
 

 
 

REGULAMENTO GERAL (Válido para todas as modalidades) 

 

1 - O EVENTO 

O evento é denominado 4º Slake Adventure. 

 

2 - ABERTURA DO EVENTO 

– Sábado dia 27/11/21 às 7hrs. 

 

3 - MODALIDADES: Natação, Corrida, Stand Up e Ciclismo 

 

4 – CRONOGRAMA 

Sábado: 

7 hrs – abertura do evento com café da manhã 

7.30 hrs – largada da corrida 

 

Domingo: 

8 hrs - abertura com café da manhã  

9 hrs - largada do ciclismo 

10 hrs - largada da natação 

11 hrs - stand up – competição 

11:30 - stand up - passeio 

 

5 -REGULAMENTO 

. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema online ou 

na ficha de inscrição, o (a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade 

por sua participação no evento. 

. A inscrição nas provas do 4º Slake Adventure é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa\ ser 

substituído por outra, em qualquer situação. O participante que ceder sua inscrição para outra pessoa, será 



 

 
 

 
 

responsável por qualquer acidente ou dano que este venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer 

responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus Patrocinadores, Apoiadores e Órgãos Públicos 

envolvidos na prova. 

. Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o Atleta está ativando sua participação e acesso ao 

mesmo e uso da infraestrutura de apoio. 

. Reembolso – O atleta tem o prazo de 7(sete) dias após a data da compra para solicitar o estorno da inscrição 

(de acordo com o código de defesa do consumidor). 

. As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site htpp:www.slake.com.br/slake-adventure 

não havendo outros postos de inscrição. 

. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a 

que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova. 

. As inscrições serão encerradas no dia 25 de novembro, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite 

técnico do evento.

http://www.slake.com.br/slake-adventure
http://www.slake.com.br/slake-adventure


 
 

 

 

 

 

 

. A comissão organizadora poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número 

de inscrições em função de necessidades, disponibilidade técnica e /ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude 

comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova. 

. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 

.A organização do evento não se responsabiliza por pertences perdidos na área do evento. Não há guarda volumes. 

. Haverá sorteios de brinde para os atletas nos dois dias de evento. 

. As peças de roupas da premiação para efeito de valor serão praticadas no preço que consta na etiqueta, não sendo válido o 

desconto de promoções. 

 

 

REGULAMENTO – NATAÇÃO 

 

   

1 - CRONOGRAMA DA COMPETIÇÃO 

Largada às 10 horas 

 

     2 - ORIENTAÇÕES   

2.1 - O percurso será delimitado utilizando-se boias e (ou) embarcações para cumprimento da distância e do trajeto, devendo 

o atleta cumprir e respeitar o percurso estabelecido conforme os mapas, documentos e orientações recebidas no kit e 

momentos antes da largada.   

    

2.2 - É obrigatório a todos os atletas se apresentarem para a largada com pelo menos 1 hora de antecedência.  

    

2.3 - Somente serão permitidas, no perímetro da prova, embarcações da arbitragem, segurança ou devidamente autorizadas 

pela organização.   



 
 

 

 

2.4 - Os atletas deverão largar ao sinal de partida cumprir o percurso estabelecido mantendo o fair play, observando as regras 

e este regulamento. Sendo considerada como chegada a linha formada por fita onde acontece a marcação pela numeração 

dos atletas, em terra.  

 

2.5 - Em caso de emergência, o atleta deverá erguer o braço e sinalizar a um dos membros da equipe de socorro e resgate e 

prontamente um dos guarda-vidas  tomará as devidas providências para prover o socorro imediato necessário.    

   

2.6 - O atleta é o responsável por se certificar que a organização tenha tomado ciência de sua desistência caso o mesmo se 

retire da prova sem a assistência de nossa equipe de socorro e resgate.   

 

 

 

 

 

 

2.7 – a largada da prova ocorrerá com qualquer condição climática, a exceção de chuva com raios e ressaca do mar ( a ser 

avaliado no dia do evento).  

 

3 - INSCRIÇÕES   

3.1 - Para participar do 4° Slake Adventure Vila Velha, o atleta ou a entidade deverá se inscrever no site 

(hp://www.slake.com.br/slake-adventure)até 22/11. 

3.2 – Valores da taxa de inscrição: 

R$ 50,00 com direito a camisa e 40,00 sem camisa 

Valor para crianças- R$  40,00 com camisa e R$ 30,00 sem camisa  

3.3 - Idosos pagam meia em qualquer prova.   

3.4 - Atletas com descontos de 50% pré estabelecidos não têm direito a outros descontos.   

      

4 – PREMIAÇÕES     

Troféus e kits roupas até o 3° lugar para as categorias Masculina, Feminina e Geral 



 
 

 

As categorias infantis não terão premiação. 

OBS: Os kits roupas da Slake serão dados através de vales a serem retirado na loja Slake Campos Shopping. 

Mais informações: Luciano Reis (22) 99868-8963 e Rômulo Santos (22) 99913-8382 

OBS: é obrigatório p preenchimento do termo de responsabilidade para entrega antes da prova. 

    

5 - ORIENTAÇÕES   

5.1 – Todo atleta deverá preencher o termo de responsabilidade e entregar na retirada da camisa (no caso de menor de idade, 

as informações serão do representante legal) durante a inscrição da prova.   

 

6 - CATEGORIAS     

Masculino e Feminino 

3.000 metros 

1.500 metros 

500 metros  

Infantil: 

100 metros – até 12 anos 

 

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:   

7.1 -Todas as despesas com inscrição, transporte, estadia, alimentação deverão ser de responsabilidade do atleta, clube ou 

seu patrocinador individual.   

    

7.2 - A numeração do atleta para nível de resultados para premiação - O atleta deverá procurar a organização da prova com 

uma hora de antecedência para marcação dos mesmos no   

braço dos atletas. E em caso de não identificação, o atleta não participará da premiação  

 

 

 

 

 



 
 

 

do evento.  

    

7.3 -Será permitido  qualquer tipo de equipamento que facilite a flutuabilidade e propulsão (pé de pato, pullbuoy, etc.) exceto 

motores. Lembrando que o uso desses equipamentos não permite ao atleta a disputar a premiação.   

    

7.4 - O uso da roupa de neoprene/borracha será liberado em todas as provas de premiação e participação.   

    

7.5 - Os atletas menores de 18 anos deverão apresentar autorização expressa dos pais ou responsáveis.   

    

7.6 - A ordem de chegada do atleta será registrada no momento de entrada no corredor de chegada, demarcado em terra.    

 

7.7 - Durante o percurso haverá seguranças de água para possíveis desistências como também fiscais para vistoria do percurso 

a níveis de classificação, podendo esse fiscal desclassificar o atleta que não cumprir o percurso.  

 

7.8 - O evento terá uma comissão técnica de arbitragem aonde todo recurso deverá ser preenchido e entregue a mesma até 

20 minutos do término da prova.  

    

 

8- PARTICIPAÇÕES E SANÇÕES    

8.1 - Os atletas serão identificados por meio numeração, pintadas nos braços dos atletas.   

 

8.2 - Não haverá guarda volumes no evento. Por tanto a organização não se responsabiliza pelos objetos pessoais dos 

competidores deixados na área do evento.  

  

8.3 - Serão passíveis de desclassificação, penalização ou suspensão:   

a) Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação;  

   

b) Desacato e ofensas aos membros da organização por parte de atletas, dirigentes e quaisquer outros membros 

de uma delegação e que não seguirem o percurso da prova.   



 
 

 

   

8.4- Será responsabilidade do atleta desistente, comunicar imediatamente a organização da prova a sua decisão.  

    

   8.5- O critério para apurar a classificação durante a chegada das provas será 

prioritariamente por marcação individual feita por uma equipe de apoio na área determinada para a chegada.   

    

   8.6- Todo e qualquer participante que necessitar de acompanhamento, o responsável técnico desse participante deverá 

fazer um comunicado prévio junto à arbitragem, a fim de avaliar e deliberar os critérios dessa participação com 

acompanhamento.   

    

 

 

 

   

9 - POLÍTICA DE CANCELAMENTO     

9.1 - Na hipótese da organização do evento verificar antecipadamente, através de informações por site, jornal ou qualquer 

órgão de serviços de meteorologia, tábua de maré ou similares, que as condições climáticas estarão inadequadas ou causem 

risco a vida ou a saúde do participante, assim como em caso de risco a saúde pública (PANDEMIA), poderá adiar o evento, ou 

modificar os circuitos para garantir a segurança dos atletas. NÃO SENDO DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO POR ESSE 

MOTIVO.   

    

9.2 - O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que tenham competência para liberar o evento, 

venham a indeferir a liberação ou determinem outra data para execução do projeto, em razão da oportunidade e 

conveniência da administração pública. Neste caso, não haverá reembolso das inscrições.   

    

10- TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA E DIREITOS AUTORAIS:   

   

10.1 - “Todo participante e treinador que concordar com o Termo de Responsabilidade descrito no site poderá fazer a sua 

inscrição e concederá aos organizadores do evento, conjunta ou separadamente, o direito de usar seu nome, voz, imagem, 

material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por ele ou a si atribuíveis, bem como usar as 

fotografias e os vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação, publicidade, propaganda ou promoção, incluindo os 

dados cadastrais fornecidos no preenchimento da ficha de inscrição, sem ônus para os organizadores, podendo tal direito ser 



 
 

 

exercido diretamente pelos mesmos ou por qualquer de suas controladas, bem como cedido a terceiros, através de todo e 

qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução existente  

ou que venham a ser criados, incluindo, mas não limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, 

videocassete, DVD, CD, internet, intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda espécie, embalagens de produtos, 

etc; renunciando, desde já, a qualquer remuneração.    

   

Isentam os organizadores, promotores, patrocinadores, pessoas físicas ou jurídicas ligados à realização do evento de quaisquer 

responsabilidades, moral e/ou financeira se a prova for cancelada, por razões adversas à realização da competição e de 

acidentes de quaisquer naturezas que possam ocorrer antes, durante e após a realização do evento. Além de informar que 

está em pleno gozo de saúde e em condições técnicas de participar do evento.”   

    

 


