condições de inscrição

Maratona CAF-Caracas 2017

período de inscrição
ção

As inscrições estarão abertas até 28/02/2017 ou até que as vagas se esgotem, o
que ocorra primeiro.

informação geral
general

1. Complete o formulário on-line corretamente. Os campos com asterisco (*) são
obrigatórios.
2. Formalize sua inscrição completando o processo de pagamento através de
qualquer um dos métodos indicados na página maraton.caf.com.
3. A confirmação de inscrição será enviada por e-mail e indicará o seu número
de corredor.
Observação: Lembre-se que somente estará formalmente inscrito (a) quando
completar o processo de pagamento e receber seu e-mail de confirmação.

sobre a inscrição
Os participantes deverão validar que estão em condições de correr a distância
da Maratona em um tempo inferior a 6 horas e da Meia Maratona em um
tempo inferior a 3 horas.
i.

Qualquer corredor que tenha participado em alguma das últimas três edições
da Maratona ou da Meia Maratona CAF-Caracas, que tenha cumprido com
os tempos máximos antes indicados e que não tenha sido desclassificado
pelas razões previstas no ponto 16.2 do Regulamento da V Edição da
Maratona CAF-Caracas cumpre com este requisito adicional e somente
deverá completar a informação solicitada no formulário virtual.

ii.

Qualquer corredor que tenha participado em alguma das corridas incluídas
na Lista de Corridas indicadas na tabela que se reproduz a seguir e no Anexo
A do Regulamento da VI Edição da Maratona CAF-Caracas, que tenham
cumprido com os requisitos indicados no ponto 5.2.4 do Regulamento da VI
Edição da Maratona CAF-Caracas e não tenha sido desclassificado em
nenhuma delas, cumpre com este requisito adicional e somente deverá
completar a informação solicitada no formulário virtual.

lista de corridas
Modalidade
Edições
42k 21k 10k
Eventos Nacionais Endossados pelo CAF
Maratona CAF - Caracas
x
2013 2014 2015
Meia Maratona CAF x
2013 2014 2015
Caracas
Meia Maratona da Divina
x
2014 2015
Pastora
Meia
Maratona
x
2013 2014 2015
Automercados Plazas
Meia
Maratona
de
x
2013 2014 2015
Valencia
Caracas Rock
x
2013 2014 2015
Valencia Rock
x
2013 2014 2015
Maracaibo Rock
x
2014 2015
Corrida Margarita 10k
x
2013 2014 2015
Meia Maratona Columbia
x
2014
Corrida Plumrose 10k
x
2014 2015
Nome do evento

Observação 1: A organização está trabalhando para disponibilizar as bases de
dados de outras corridas organizadas na Venezuela.
Observação 2: Os corredores que não tenham participado em nenhuma das
corridas da lista poderão apresentar provas de participação em outras
corridas, nacionais ou internacionais, cujos resultados estejam
facilmente disponíveis nos websites oficiais das respectivas corridas.

iii.

Os corredores que não cumpram com as condições previstas nos pontos i e ii
acima deverão provar o cumprimento dos requisitos indicados a seguir, para o
qual o formulário de inscrição on-line indicará os passos a seguir.

modalidade de maratona
O participante deve cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos:





Demonstrar ter participado entre 2013 e 2015 em uma (1) Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 6:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2013 e 2015 em uma (1) Meia Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 3:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2013 e 2015 em três (3) Corridas de 10K e ter
obtido um tempo médio de 1 hora e 15 minutos nas três corridas.

modalidade de meia maratona
O participante deve cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos:




Demonstrar ter participado entre 2013 e 2015 em uma (1) Maratona e ter obtido
um tempo igual ou inferior a 6:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2013 e 2015 em uma (1) Meia Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 3:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2013 e 2015 em duas (2) Corridas de 10K e ter
obtido um tempo médio de 1 hora e 15 minutos nas duas corridas.

sobre pagamento
iv.
v.
vi.

vii.

Se realizar o pagamento com cartão de crédito sua confirmação de inscrição
será imediata.
Se realizar o pagamento com depósito ou transferência bancária, guarde o
número de confirmação para completar o formulário de inscrição. O processo
de conciliação pode demorar até 7 dias úteis.
No caso de selecionar pagamento por depósito ou transferência bancária
terá 7 dias úteis para realizar o pagamento e reporta-lo em seu perfil. No caso
de não efetuar o pagamento neste prazo, seu registro será anulado e deverá
iniciar novamente o processo de inscrição.
O valor da inscrição não é reembolsável.

sobre a participação
viii.
ix.
x.
xi.

A inscrição é intransferível, o não cumprimento desta cláusula implica a
desclassificação imediata dos envolvidos (ver artigo 5.8 do Regulamento).
O corredor deve ter 18 anos completos no dia 30 de abril de 2017 (ver artigo 5
do Regulamento).
É obrigatório aceitar on-line o Formulário de Isenção de Responsabilidades e
Proteção de Dados e o Formulário de Advertência de Tempos de Corrida.
Cada corredor deve ter capacidade de completar a distância da
modalidade em que se inscreve dentro dos seguintes tempos estabelecidos:
a. Maratona (42.195 metros): 06:00:00 horas

b. Meia Maratona (21.097 metros): 03:00:00 horas
Observação: A partir da hora de encerramento de cada modalidade do evento,
os pontos de chegada serão fechados, assim como todos os pontos de controle,
e o percurso será aberto para o trânsito de veículos.

mudança de modalidade
xii.
xiii.

Se a mudança de modalidade for requisitada, haverá uma multa igual a 100%
da tarifa de inscrição em vigor no momento do pedido da alteração.
As mudanças de modalidade somente serão aceitas até 28 de fevereiro de
2017 ou até que as vagas se esgotem.

