VI Edição da Maratona CAF-Caracas 20171
REGULAMENTO2
Artigo 1. O Evento
A “VI Edição da Maratona CAF-Caracas” (o “Evento”) será realizada no dia 26 de março de 2017. A
organização do Evento estará sob a responsabilidade de um Comitê Organizador (a “Organização”) e o
mesmo será regido pelas disposições estabelecidas no presente Regulamento.
Artigo 2. Percurso
Os percursos do Evento têm a aprovação da Federação Venezuelana de Atletismo (“FVA”), da
Associação Mundial de Maratonas (AIMS) e foram medidos e certificados pela Associação Internacional
de Federações de Atletismo (“IAAF” por sua sigla em inglês). O Evento foi adotado como Campeonato
Nacional de Maratona da Venezuela pela FVA:
1. Maratona: distância de 42.195 metros
2. Meia Maratona: distância de 21.097 metros
Ambas as competições começarão e terminarão no Parque Los Caobos e suas distâncias serão marcadas
a cada quilômetro.
Artigo 3. Da Organização
A Organização estará composta por cinco membros: três (3) representantes designados pela Corporação
Andina de Fomento, banco de desenvolvimento da América Latina (“CAF”), um (1) representante da FVA
e um (1) representante da empresa encarregada da logística do percurso.
São de responsabilidade da Organização:
Elaborar o presente Regulamento e aprovar qualquer modificação ao mesmo.
Modificar a composição da Organização.
Interpretar as disposições do presente Regulamento e decidir sobre tudo aquilo que não está
expressamente contemplado no mesmo.
 Nomear os juízes do Evento, o diretor da corrida, os membros do júri de apelações, assim como
qualquer outra autoridade esportiva ou organizacional do Evento.
 Aprovar, instituir e/ou modificar em qualquer momento o percurso da corrida, a data de
realização do Evento, a hora de início e término do Evento, os lugares de largada e chegada, o
prazo de inscrição, assim como qualquer outro aspecto relacionado com a realização do Evento.
___________________________________




1

A Maratona CAF-Caracas é propriedade exclusiva da Corporação Andina de Fomento. O logotipo e outros
desenhos associados à Maratona CAF-Caracas pertencem à CAF e não poderão ser utilizadas sem autorização
prévia por escrito da CAF. O controle e os direitos de uso sobre o logotipo da Maratona CAF-Caracas pertencem à
CAF e esta última, a seu critério exclusivo e para salvaguardar a sua imagem institucional, reserva-se o direito de
restringir o seu uso sem que seja obrigada ao pagamento de danos ou prejuízos em quaisquer circunstâncias.
2
O presente Regulamento está sujeito a possíveis modificações conforme o procedimento previsto no mesmo.

VI Edição da Maratona CAF - Caracas 2017




Organizar e ditar qualquer tipo de medidas necessárias para assegurar a vigilância e a segurança
do Evento.
Organizar e divulgar a localização dos postos de hidratação de acordo com o percurso
estabelecido.
Divulgar qualquer outra medida necessária para a organização e a execução do Evento.

Artigo 4. Responsabilidades do participante
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

Cada participante deve passar por todos os pontos de controle do percurso, desde a linha de
largada até a linha de chegada, para formalizar e validar seu registro de tempo.
Cada participante deve estar em capacidade de completar a distância da modalidade na qual se
inscreva, desde a da linha de largada até a chegada, dentro dos seguintes tempos máximos
estabelecidos:
Maratona (42.195 m): 6 horas.
Meia Maratona (21.097 m): 3 horas.
Ao se inscrever, cada participante aceita o presente Regulamento, declara estar fisicamente
apto para participar no Evento e exime a Organização e os patrocinadores desta competição de
toda responsabilidade por acidente, ação ou omissão em qualquer um dos pontos estabelecidos
no presente Regulamento.
A Organização recomenda que todos os participantes se submetam a um Exame Médico antes
da prova. Cada participante aceita o risco associado com a atividade física e esportiva que a
Maratona e a Meia Maratona exigem.
Todos os atletas, pelo fato de formalizar a inscrição, aceitam a publicação do seu nome na
classificação da prova, nos meios de comunicação e/ou Internet, autorizam a Organização a
proporcionar seus dados aos organizadores de outras corridas, assim como o uso e a publicação
de suas fotografias, filmes, vídeos e gravações ou qualquer outro registro ou informação
proporcionados à base de dados da Organização durante sua participação na corrida, e dão seu
consentimento para que sua imagem possa ser utilizada na promoção e divulgação da Maratona
CAF-Caracas.
Cada participante deve correr com o número oficial do Evento colocado na parte frontal da sua
camiseta de maneira visível, caso contrário será desclassificado e sua entrada no ponto de
chegada não será permitida.
Toda pessoa que não cumpra com os requisitos anteriormente mencionados ou com qualquer
disposição do presente Regulamento será desclassificada sem ter direito a quaisquer
prerrogativas às que têm direito os participantes oficialmente inscritos.

Artigo 5. Inscrições
5.1 Requisitos gerais:
(i)
(ii)

(iii)

Os participantes deverão ter 18 anos completos para o dia da realização do Evento.
O processo de inscrição na Maratona e na Meia Maratona será realizado exclusivamente
através do formulário on-line disponível no website do evento:
http://maraton.caf.com/, o qual terá todas as informações necessárias para os atletas
que desejem participar.
As inscrições estarão abertas até 28/02/2017 ou até que as vagas se esgotem, o que
ocorra primeiro.
2
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5.2 Requisitos adicionais:
Os participantes deverão validar que estão em condições de correr a distância da Maratona em
um tempo inferior a 6 horas, e a da Meia Maratona em um tempo inferior a 3 horas.
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

Qualquer corredor que tenha participado em alguma das três últimas edições da
Maratona ou da Meia Maratona CAF-Caracas, que tenha cumprido com os tempos
máximos indicados anteriormente e que não foi desclassificado pelas razões expostas
no ponto 16.2 do presente regulamento, satisfaz esse requisito adicional e somente
deverá completar as informações solicitadas no formulário virtual.
Qualquer corredor que tenha participado em alguma das corridas incluídas no Anexo
“A” do presente Regulamento, que tenha cumprido com os requisitos indicados no
ponto 5.2.4 e não foi desqualificado em nenhuma delas, satisfaz esse requisito adicional
e somente deverá completar as informações solicitadas no formulário virtual.
Os corredores que não satisfaçam as condições estabelecidas nos pontos anteriores
5.2.1 e 5.2.2 deverão provar o cumprimento dos requisitos indicados no ponto 5.2.4,
para o qual o processo de inscrição virtual lhes indicará os passos a seguir.
Validação de tempos exigidos:
A informação dos tempos de corrida solicitada a seguir deverá estar facilmente
disponível nos websites oficiais das respectivas corridas.


Modalidade de Maratona:
O participante deve cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos:
-



Demonstrar ter participado entre 2014 e 2016 em uma (1) Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 6:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2014 e 2016 em uma (1) Meia Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 3:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2014 e 2016 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 2014 e 2016 em uma (1) Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 6:00 horas.
Demonstrar ter participado entre 2014 e 2016 em uma (1) Meia Maratona e ter
obtido um tempo igual ou inferior a 3:00 horas.
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-

5.3

Demonstrar ter participado entre 2014 e 2016 em duas (2) Corridas de 10K e
ter obtido um tempo médio de 1 hora e 15 minutos nas duas corridas.

Requisitos: Atletas de Elite
A categoria elite somente se aplica na modalidade da Maratona (42k). Para formalizar sua
inscrição, esses atletas deverão apresentar à FVA o endosso da Federação de Atletismo do país
que representam. A FVA deverá enviar a declaração de endosso à Organização da Maratona
CAF-Caracas para iniciar o processo de inscrição e organizar a participação logística do atleta
através da Federação em questão.

5.4

Requisitos: Atletas da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) e das entidades policiais e de
segurança.
Os atletas da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) e das entidades policiais e de segurança
que apoiam a VI edição da Maratona CAF-Caracas estarão isentos do pagamento da taxa de
inscrição do Evento; no entanto, deverão cumprir com todos os requisitos indicados nos pontos
5.1 e 5.2 anteriores, assim como com os dois seguintes:
(i)
Para formalizar sua inscrição, as autoridades das entidades deverão
enviar uma carta para a Organização que contenha uma lista dos
participantes que desejam desfrutar da isenção.
(ii)
Cada participante deverá solicitar o formulário de inscrição através do
e-mail infomaraton@caf.com e preencher todos os dados para
formalizar sua inscrição.

5.5

Custo
O custo inicial da inscrição será de Bs. 5.000 ou USD 50 para ambas as modalidades. Esses
valores podem estar sujeitos a modificação durante todo o processo de inscrição, a critério da
Organização.

5.6

Vagas
As vagas para a VI Edição da Maratona CAF-Caracas 2017 serão de 5.500 participantes na
Maratona e 6.500 para a Meia Maratona.

5.7

Mudança de modalidade
As mudanças de modalidade terão um custo adicional equivalente a 100% do custo de inscrição
em vigor na data em que tal alteração seja solicitada e poderão ser efetuadas até 28 de
fevereiro de 2017 ou até que as vagas se esgotem. As mudanças de modalidade devem ser
solicitadas através do website do Evento: http://maraton.caf.com/, na opção destinada para
este fim.
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5.8

Transferência e Reembolso
A inscrição é intransferível. A transferência, onerosa ou gratuita da vaga de uma pessoa para
outra, terá como consequência a desqualificação das pessoas envolvidas na mesma.
Não haverá devolução ou reembolso do valor da inscrição por qualquer razão ou motivo que
impeça a participação no Evento incluindo, sem limitação, a ocorrência de casos fortuitos ou
eventos de força maior.

Artigo 6. Categorias
As categorias de corredores são estabelecidas de acordo com o regulamento de corridas de rua e cross
country da FVA, que determina quem participará de cada categoria em função do ano de nascimento.
Categorias Meia Maratona
Juvenil
Livre
Sub Master
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E

Ano de nascimento
(1997 - 1998)
(1987 - 1996)
(1977 - 1986)
(1972 - 1976)
(1967 - 1971)
(1962 - 1966)
(1957 - 1961)
(até - 1956)

Idade
18 - 19 anos
20 - 29 anos
30 - 39 anos
40 - 44 anos
45 - 49 anos
50 - 54 anos
55 - 59 anos
60 anos ou mais

Atletas com deficiência, modalidade de cadeira de rodas3
Categorias Maratona
Juvenil
Livre
Sub Master
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E

Ano de nascimento
(1997 - 1998)
(1987 - 1996)
(1977 - 1986)
(1972 - 1976)
(1967 - 1971)
(1962 - 1966)
(1957 - 1961)
(até - 1956)

3

Idade
18 - 19 anos
20 - 29 anos
30 - 39 anos
40 - 44 anos
45 - 49 anos
50 - 54 anos
55 - 59 anos
60 anos ou mais

A inscrição e a participação dos atletas com deficiência apenas será permitida na modalidade de
cadeira de rodas para a Meia Maratona. Para sua participação, os atletas deverão ser capazes de
completar a distância de 21.097 metros em três (3) horas ou menos.
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Artigo 7. Entrega do kit do corredor
Todo competidor devidamente inscrito deverá retirar o seu kit do corredor no lugar que será indicado
oportunamente pela Organização no website do Evento.
O kit incluirá uma camiseta com o logotipo da Maratona CAF-Caracas, o número oficial do corredor
(número do corredor) com o tag (dispositivo de controle de tempos) anexado na parte posterior para o
registro de tempos, o qual deverá ser colocado obrigatoriamente no peito da camiseta no dia da
corrida.
A Organização não será responsável se o tag apresentar falhas ou defeitos, já que tais dispositivos são
fornecidos por uma empresa externa.
Para retirar o kit, o participante deverá saber o seu número do corredor, dirigir-se ao local
correspondente e se identificar, sem exceção, através da apresentação do seu documento de identidade
(cédula de identidade ou passaporte) e do comprovante de inscrição4, que será enviado por correio
eletrônico após a confirmação da inscrição.
No momento de retirar o kit, cada participante deverá assinar o Formulário de Isenção de
Responsabilidades e Proteção de Dados e o Formulário de Advertência sobre os Tempos Estabelecidos
de Corrida, que serão entregues no momento da retirada do kit por representantes da Organização, e
cujas cópias fazem parte dos Anexos “B” e “C” do presente Regulamento, respectivamente.
No caso de que um participante inscrito não possa retirar o seu kit pessoalmente, o mesmo somente
poderá ser entregue à pessoa que apresente os seguintes documentos:






Autorização por escrito assinada pelo corredor.
Comprovante de inscrição.
Cópia da cédula de identidade ou do passaporte do corredor.
Cópia da cédula de identidade ou do passaporte da pessoa autorizada para retirar o
kit.
A pessoa autorizada deve ser maior de idade e deverá apresentar os formulários de
Responsabilidades e Proteção de Dados, assim como o de Advertência sobre os
Tempos Estabelecidos de Corrida assinados pelo corredor.

IMPORTANTE:
O kit do corredor somente será entregue nas datas e horários anunciados pela Organização no
website http://maraton.caf.com/.
 Se por qualquer motivo o seu kit for extraviado após ser retirado, o mesmo não será substituído
por outro.
 Cada participante é responsável por verificar o funcionamento do seu tag para o registro de
tempos (localizado na parte posterior do número do corredor), no stand da Chronotrack
destinado para esta finalidade, nos dias da Expo-entrega dos materiais.
______________________________


4

O comprovante de inscrição também poderá ser baixado no website http://maraton.caf.com/.

6

VI Edição da Maratona CAF - Caracas 2017

Artigo 8. Horários


Os horários de largada das categorias de participação no Evento são os seguintes:
Meia Maratona atletas com deficiência
5:55 a.m.
Maratona
6:00 a.m.
Meia Maratona
6:15 a.m.



O tempo máximo de duração da Maratona será de seis (6) horas, sendo que a chegada será
fechada ao meio-dia (12:00).
O tempo máximo de duração da Meia Maratona será de 3 (três) horas, sendo que a chegada
será fechada às 9:30 a.m.



A reabertura das ruas ocorrerá progressivamente, segundo seja autorizado pela retaguarda de
segurança. A partir da hora de reabertura de cada percurso ou segmento viário do Evento, os pontos de
controle serão levantados e o percurso será aberto ao trânsito de veículos. A reabertura de percursos ou
segmentos viários será realizada por um juiz de corrida em um veículo da Organização em coordenação
com as autoridades de segurança; nesse momento, todos os corredores que ainda estejam no percurso
serão convidados a abandonar a corrida ou caminhar pelas calçadas e se oferecerá transporte até a linha
de chegada para todo atleta que assim o desejar.
Observação: o juiz da corrida encarregado da retaguarda tem o poder de exigir que o corredor se
retire do Evento quando seja evidente que esse não tem capacidade de cumprir com a velocidade
média mínima exigida ou no caso de que ultrapasse o tempo máximo de duração estipulado neste
Regulamento.
Artigo 9. Juízes e cronometragens
O controle da Maratona e da Meia Maratona estará sob a responsabilidade dos juízes designados pela
Organização, os quais cumprirão e executarão o presente Regulamento e serão os únicos habilitados
para validar a classificação, a ordem de chegada e as cronometragens dos participantes, assim como
apontar as faltas cometidas e a desqualificação dos mesmos durante o decorrer do Evento.
A cronometragem será realizada através de um sistema eletrônico -tag- que estará colado no número do
corredor, fazendo com que a utilização do mesmo seja obrigatória. Haverá controles na largada e na
chegada da Meia Maratona e da Maratona, assim como em outros pontos ao longo do percurso; todos
os corredores deverão obrigatoriamente passar por todos os pontos de controle correspondentes à sua
modalidade.
Artigo 10. Serviços ao corredor


No Paseo Colón, sentido oeste, pista norte, dois postos de saída serão delimitados, um azul para
os corredores de 42K e um verde para os de 21K. Todo corredor é obrigado a se posicionar na
saída correspondente à modalidade inscrita. Do contrário, o sistema não registrará o tempo
oficial.
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No Parque Los Caobos haverá uma área exclusiva para o corredor, a qual contará com serviços
de massagem, hidratação, sanitários, área de alongamento, área de elite, entre outros.
A partir do segundo quilômetro estarão postos de hidratação a cada dois (2) quilômetros.
Pontos de serviços sanitários estarão disponíveis a cada dois (2) quilômetros ao longo do
percurso, sempre próximos a um ponto de hidratação.
Serviço de ambulância ou postos de atendimento paramédico estarão disponíveis a cada 5
quilômetros e um posto de atendimento médico funcionará na área de largada/chegada.
Na área de largada e chegada estará à disposição dos atletas o serviço de guarda-volumes.
Solicita-se que não deixem objetos de valor nos guarda-volumes, pois a Organização não se
responsabiliza pelos objetos guardados.

Artigo 11. Veículos autorizados
O percurso estará completamente fechado ao tráfego e os únicos veículos que poderão acompanhar a
prova serão os designados pela Organização.
Será proibida a circulação de qualquer outro veículo, bicicletas, motocicletas, patins, patinetes ou outros
que não estejam autorizados e identificados. O acompanhamento de algum corredor por um desses
veículos poderá implicar na sua desclassificação.
Artigo 12. Seguro
Todos os participantes inscritos estarão cobertos por uma Apólice de Seguros contratada pela
Organização, que cobrirá unicamente os acidentes ocorridos durante o Evento como consequência
direta de sua participação efetiva no mesmo e do desenvolvimento físico da prova, e nunca como
consequência de uma patologia latente, gravidez, lesão, imprudência, negligência, descuido ou não
cumprimento das leis ou regulamentos em vigor na Venezuela e no relacionado no presente
Regulamento, nem os ocorridos durante os deslocamentos para chegar ou sair do Parque Los Caobos.
Artigo 13. Resultados
13.1 Resultado geral
Na conclusão do Evento, a Organização publicará unicamente a lista dos resultados preliminares
dos cinco (5) primeiros finalistas da Maratona e da Meia Maratona, tanto masculinos como
femininos, em um painel localizado nas proximidades do pódio de premiação. Os resultados
preliminares de todos os participantes serão publicados no website dentro das 30 horas
posteriores à conclusão do Evento. Os resultados preliminares serão verificados pela
Organização antes de ser publicados como resultados oficiais no website da Maratona CAFCaracas, com o objetivo de constatar a existência de irregularidades que pudessem levar à
desclassificação de alguns participantes.
13.2 Certificado de participação
Os certificados estarão disponíveis no website da Maratona CAF-Caracas 2017, uma vez que os
resultados oficiais sejam publicados.
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Artigo 14. Premiação
14.1 Geral
Cada participante da Maratona e da Meia Maratona receberá uma medalha ao cruzar a Linha de
Chegada.
14.2 Geral Maratona (42k) e Meia Maratona (21k)
Serão entregues prêmios em dinheiro e medalhas ou reconhecimento similar aos cinco (5)
primeiros finalistas masculinos e femininos da categoria geral, tanto da Maratona como da Meia
Maratona; assim como para os três (3) primeiros finalistas, mulheres e homens, na categoria de
atletas com deficiência em cadeira de rodas da Meia Maratona.
14.3 Por Categoria
Para a premiação na categoria Maratona e Meia Maratona serão entregues medalhas, ou um
reconhecimento similar, aos três (3) primeiros finalistas de cada categoria oficial.
14.4

Premiação em dinheiro
14.4.1 Premiação dos atletas com deficiência (em cadeira de rodas)
Lugar
1º
2º
3º

Homens
USD 300,00
USD 200,00
USD 100,00

Mulheres
USD 300,00
USD 200,00
USD 100,00

14.4.2 Premiação Geral Maratona (42.195 metros)5
Classificação Geral
Lugar

Homens

Mulheres

1º
2º
3º
4º
5º

USD 5.000,00
USD 4.000,00
USD 3.000,00
USD 2.000,00
USD 1.000,00

USD 5.000,00
USD 4.000,00
USD 3.000,00
USD 2.000,00
USD 1.000,00

________________________________________
5

Os prêmios em dinheiro para a modalidade Maratona e Meia Maratona somente serão entregues uma vez que
sejam recebidos os resultados negativos da prova de doping realizada pela FVA.
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14.4.3 Premiação Geral Meia Maratona (21.097 metros)6
Classificação Geral
Lugar
1º
2º
3º
4º
5º

Homens
USD 1.000,00
USD
800,00
USD
600,00
USD
400,00
USD
200,00

Mulheres
USD 1.000,00
USD
800,00
USD
600,00
USD
400,00
USD
200,00

14.4.4 Bônus especiais para participantes na modalidade Maratona (42.195 metros)
(i)

Bônus especial geral: Será concedido um prêmio adicional de mil dólares norteamericanos (USD 1.000,00) aos participantes que obtenham marcas melhores
ou iguais a:
-

(ii)

Homens
Mulheres

(2:15:00)
(2:40:00)

USD 1.000,00
USD 1.000,00

Bônus especial para participantes dos países membros do CAF: Será concedido
um prêmio adicional de cinco mil dólares norte-americanos (USD 5.000,00) ao
vencedor e à vencedora do 1º lugar da modalidade Maratona que sejam de
nacionalidade de algum dos países membros do CAF: Argentina, Barbados,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Jamaica, México,
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Trinidad e Tobago,
Uruguai e Venezuela, e que obtenham marcas iguais ou inferiores às
mencionadas no ponto (i) anterior. A concessão deste bônus exclui a concessão
do bônus especial geral indicado no ponto (i) anterior.

14.4.5 Formas de pagamento
(i)
(ii)

O pagamento em dinheiro somente será entregue ao respectivo ganhador do
prêmio com a apresentação de um documento de identidade, sem exceção.
O pagamento através de transferência somente poderá ser realizado para uma
conta com o nome do participante ou atleta vencedor ou para a Federação de
Atletismo do país que o atleta represente.

_______________________

6

A entrega dos prêmios em dinheiro poderia estar sujeita a provas de doping a critério da Organização. Os prêmios
serão entregues a partir do dia 1º de junho de 2017, com base na ordem de chegada validada pela FVA e uma vez
que os resultados negativos das provas de doping sejam recebidos.
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Todos os prêmios poderão ser pagos em dinheiro ou transferência, em dólares norteamericanos (USD) ou Bolívares (Bs.), a critério da Organização, ao tipo de câmbio oficial em
vigor no dia do Evento.
Artigo 15. Entrega dos prêmios
A cerimônia de premiação que será realizada na área de chegada do Evento será a
correspondente aos cinco (5) primeiros finalistas, femininos e masculinos, da Maratona (42k), da
Meia Maratona (21k) e dos três (3) primeiros finalistas da categoria de atletas com deficiência
em cadeira de rodas. A premiação terá início logo após a revisão dos tempos obtidos pelos
participantes e/ou atletas vencedores conforme o cronômetro eletrônico oficial e o
recebimento da planilha dos juízes, devidamente aprovada pelo comissário do Evento, e na qual
conste a passagem dos atletas por todos os pontos de controle colocados ao longo do percurso.
Em um período determinado pela Organização, após revisão dos resultados oficiais, serão entregues as
medalhas, ou reconhecimentos similares, por categoria da Maratona e da Meia Maratona, em um
evento privado no lugar e data definidos pela Organização. Os corredores que não estejam presentes
poderão retirar suas medalhas ou reconhecimentos similares na data e lugar oportunamente
comunicados pela Organização.
Artigo 16. Controle/Desclassificações
16.1

Serão automaticamente desclassificados da prova aqueles participantes que não cumpram com
os tempos máximos estabelecidos no presente Regulamento. No entanto, esta desclassificação
não impedirá sua inscrição em edições posteriores do Evento, sempre que o participante
cumpra com os requisitos que lhe sejam aplicáveis conforme o presente Regulamento.

16.2

Serão automaticamente desclassificados da prova e da edição seguinte aqueles participantes
que a Organização considere que tiveram uma conduta desonesta, fraudulenta ou antiesportiva
durante sua participação na corrida, incluindo, sem limitação, os seguintes casos:
 Não realizem o percurso completo com uma intenção enganosa ou fraudulenta.
 Obtenham os resultados usando meios de transporte ou qualquer outro tipo de apoio para
finalizar a prova ou através do apoio de terceiros desde qualquer tipo de veículo.
 Engano através da suplantação de identidade dos participantes, seja no percurso ou na
premiação.
 Portem o número de corredor com o tag (dispositivo de controle de tempos) de outro
participante.
 Comportamento ou conduta antiesportiva (insultos a funcionários, juízes, participantes,
etc.)
 Não portem o número de corredor na parte frontal do corpo para permitir que o mesmo
fique em evidência para a leitura e comprovação dos juízes do Evento.
 Não atendam às instruções dos juízes e/ou do pessoal da Organização.
 Não cumpram com qualquer uma das disposições deste Regulamento.
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Artigo 17. Isenção de Responsabilidades e Proteção de Dados
No momento de se inscrever por via eletrônica, todos os corredores que desejam participar do
Evento deverão aceitar os seguintes documentos: Anexo “B” Isenção de Responsabilidades e
Proteção de Dados, e Anexo “C” Advertência de Tempos Estabelecidos de Corrida.
Neste sentido, os participantes, no momento que estiverem inscritos formalmente no Evento,
automaticamente declaram ter lido e aceitado os termos e condições.
Artigo 18. Suspensão ou Cancelamento
Devido a que o Evento exige contar com as condições adequadas que permitam manter sua
qualidade, a segurança dos participantes e a livre circulação no percurso definido, os
participantes reconhecem e aceitam que a Organização se reserva o direito de adiar ou
suspender temporária ou definitivamente o Evento, como consequência da ocorrência de um
evento de caso fortuito ou de força maior, tais como atos da natureza, guerra, revolução, greve,
incêndio, atos ou omissões governamentais, incluindo, sem limitação, a retirada ou a negação
da concessão de autorizações ou licenças exigidas, impedimentos inesperados e significativos do
percurso que impeça a realização do Evento, ou por qualquer outra causa imprevista e fora do
alcance e controle da Organização, em cujo caso a mesma não terá qualquer responsabilidade e
ficará eximida das suas obrigações.
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ANEXO “A”
Lista de Corridas

Nome do evento

Modalidade
42k

21k

Edições

10k

Eventos Nacionais Endossados pelo CAF
Maratona CAF - Caracas

X

2014

2015

2016
2016

Meia Maratona CAF - Caracas

X

2014

2015

Meia Maratona da Divina Pastora

X

2014

2015

Meia Maratona Automercados
Plazas

X

2014

2015

Meia Maratona de Valencia

X

2014

2015

Caracas Rock

X

2014

2015

2016

Valencia Rock

X

2014

2015

2016

Maracaibo Rock

X

2014

2015

2016

Corrida Margarita 10k

X

2014

2015

Meia Maratona Columbia

X

2014

Corrida Plumrose 10k

X

1ª Corrida 10K XIV Circuito
Gatorade

X

2016

2ª Corrida 10K XIV Circuito
Gatorade

X

2016

10K Banco de Venezuela

X

2016

10K Cargill

X

2016

Corrida 1º Aniversário Dynamic
International Airways

X

2016

Meia Maratona Ciudad Guayana

X

2014

2015

2017

2016

Observação 1: A organização está trabalhando para disponibilizar as bases de dados de
outras corridas organizadas na Venezuela.
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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.
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ANEXO “B”
Isenção de Responsabilidades de Proteção de Dados
Maratona CAF - Caracas 2017
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES E PROTEÇÃO DE DADOS
Eu, __________________________________, maior de idade, número de corredor ________ declaro
que de forma voluntária decidi participar da VI Edição da Maratona CAF-Caracas e entendo que
participar nessa corrida é uma atividade de risco, e que estou em perfeito estado físico e de saúde, sem
padecer de nenhuma condição, doença, lesão ou afecção que desaconselhe minha participação na
mesma, assim como adequadamente treinado para participar da mesma.
Estou de acordo em cumprir com qualquer decisão proveniente de qualquer juiz ou qualquer outra
autoridade do Evento, em relação à minha capacidade para concluir a corrida com segurança e o
cumprimento dos tempos estabelecidos para a hora de encerramento de cada modalidade ou sobre
qualquer outro aspecto em relação à minha participação na mesma.
Assumo todos os riscos associados com a minha participação na VI Edição da Maratona CAF- Caracas,
incluindo, mas sem se limitar a isso, quedas e outros acidentes, contato com outros participantes,
efeitos relacionados com o clima, incluindo temperatura e/ou umidade, condições das ruas e trânsito
veicular, e quaisquer outras condições do percurso que repercutam em qualquer tipo de dano; riscos
todos conhecidos e avaliados por mim.
Tendo lido esta declaração e conhecendo os fatos e riscos associados à minha participação na VI Edição
da Maratona CAF-Caracas, por meio da presente libero a CAF e seus funcionários (representantes e
sucessores, organizadores, administradores e voluntários), a FVA, as empresas encarregadas da logística
do evento, e todos os patrocinadores, assim como a seus representantes e sucessores, em seu conjunto
as “Instituições”, de reclamações ou responsabilidade de qualquer índole, e/ou de pagamento por
danos e prejuízos que possam surgir de minha participação durante ou após o Evento, ainda quando
esta responsabilidade possa surgir por causas imputáveis a alguma das Instituições. Dessa forma,
liberam-se as Instituições de qualquer responsabilidade pelos feitos que se produzam por caso fortuito
e/ou força maior, antes ou durante o desenvolvimento do Evento, assim como de qualquer extravio,
roubo e/ou furto que possa sofrer algum participante durante a ocorrência do evento. Do mesmo modo,
autorizo a todas as pessoas acima mencionadas para fazer uso das minhas fotografias, filmes, vídeos e
gravações ou qualquer outro registro ou informação fornecida à base de dados da CAF durante minha
participação na corrida, e dou meu consentimento para que minha imagem possa ser utilizada na
promoção e divulgação da Maratona CAF-Caracas, de todas as formas possíveis (rádio, imprensa, vídeo,
foto, DVD, internet, cartazes, meios de comunicação, etc.), cedendo todos os direitos relativos à
exploração comercial e publicitária que a organização considere oportuno executar, sem direito a
receber qualquer compensação financeira, para qualquer propósito lícito.
Pelo Participante:
________________________________________
Nome:
Cédula de Identidade ou Passaporte:
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ANEXO “C”
Advertência de tempos estabelecidos de Corrida
Maratona CAF-Caracas 2017
Advertência de tempos estabelecidos de corrida Maratona CAF-Caracas 2017
O percurso estará disponível durante um tempo limitado que a cidade de Caracas cede para o uso
das suas ruas e que é imperativo respeitar.
- O percurso da Maratona (42K) estará disponível para os corredores durante seis (6) horas: das
06:00 a.m. até o meio-dia (12:00).
- O percurso da Meia Maratona (21K) estará disponível para os corredores durante três (3) horas: das
06:15 a.m. às 09:15 a.m.
- Tanto para os 42K como para os 21K a abertura ao tráfego veicular será progressiva e começará
com a Av. Bolívar a partir das 07:00 a.m., e a Av. San Martin às 7:30 a.m.
- O pelotão de segurança da retaguarda obrigará os corredores retardatários a sair da rua.
Estes tempos são calculados com base em uma velocidade média mínima de 7 km/h, o que equivale
a 8,5 minutos por quilômetro (8:30 min:seg/km). Se o Sr./a Sra. não for capaz de manter este ritmo
continuamente por três horas ou seis horas, segundo a modalidade escolhida, é recomendável que
não se inscreva na prova.
Gostaríamos de lembrar que a VI Edição da Maratona CAF-Caracas é uma corrida de rua exigente,
não é uma CAMINHADA.
* Declaro que li e entendi esta advertência, que posso manter continuamente o ritmo médio exigido
pelo comitê organizador (7 km/h ou 8,5 min/km) por 3 horas para os 21k ou por 6 horas para os 42k,
e que vou cumprir estritamente as ordens transmitidas pelo pelotão de segurança da retaguarda.
Pelo Participante:
________________________________________
Nome:
Cédula de Identidade ou Passaporte:
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