
REGULAMENTO CASCA GROSSA XTREME RACE
1ª EDIÇÃO - ETAPA TRAIL RUN COM OBSTÁCULOS

O Casca Grossa Xtreme Race será realizado no dia 15/05/2022 na cidade de
Teixeira de Freitas/BA, na Fazenda Cascata, localizada a 10km do centro urbano,
independente das condições climáticas do dia, contanto que estas não impliquem
em riscos para os participantes.

O desafio terá um percurso total de 6,0 km (quilômetros) com, no mínimo, 10
obstáculos, podendo ser tanto naturais como artificiais. Haverá categorias e
cronometragem individual para os que escolherem a modalidade XTREME com fins
de competição. Também terá a modalidade EXPERIENCE, para os atletas que tem
o objetivo de superação do maior número de obstáculos, testando os limites físicos
e psicológicos, sem cunho competitivo.

A distância poderá ser alterada para mais ou para menos conforme as condições
locais, com uma margem de 10%. Por motivo de segurança e de previsão de tempo,
alguns obstáculos podem ser cancelados.

Os participantes deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de
antecedência da sua bateria, fisicamente aptos a participar desta corrida e
equipados com roupas e calçados adequados para a atividade.

O desafio possuirá trajetos banhados, lamacentos, obstáculos de madeira, cordas e
muitos outros criados para desafiar cada Casca Grossa.

E aí? Você está preparado para correr ao estilo Casca Grossa?

1 - Regulamento

Todo participante é obrigado a ter conhecimento deste regulamento cujo conteúdo
pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio, porém qualquer alteração
será informada em nossas redes sociais @cascagrossaxtremerace. Ao se inscrever,
o presente regulamento é levado ao conhecimento do atleta através do site e portal
de inscrição, que deve lê-lo atentamente. A inscrição nesta prova implica na



aceitação total e automática deste regulamento, assim como estar de acordo com
todos os termos e regras contido nele.

2 - Saúde

É de responsabilidade do participante ter ciência do seu estado de saúde, físico e
mental, e reconhecer a necessidade de consultar um médico antes da prova para
avaliar a sua real capacidade de participação, não sendo necessária a apresentação
de atestado médico.

Antes e durante a prova é aconselhado que o atleta se mantenha alimentado e
hidratado. A organização distribuirá água durante o percurso, em pelo menos quatro
pontos de hidratação, além de frutas no final da prova.

2.1 - Riscos

O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas
consequências decorrentes da sua participação na prova. A organização, assim
como quaisquer patrocinadores e apoiadores envolvidos, se exime de qualquer
responsabilidade.

É recomendado NÃO fazer uso de equipamentos eletrônicos tais como celular,
câmera fotográfica e/ou filmadora e fones de ouvido durante a prova.

2.2 - Assistência médica

A organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos
competidores, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela
participação na prova. Será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para
atendimento emergencial aos competidores e/ou para remoção destes aos hospitais
da rede pública de saúde além de um seguro atleta já incluso na taxa de inscrição.

3 - Percurso

O percurso e mapa da prova serão divulgados, devendo o participante acessar
nosso site e redes sociais para ficar por dentro das novidades que serão postadas
frequentemente pela organização.

Os participantes da modalidade XTREME serão cronometrados durante o trajeto,
sendo disponibilizado ao final do evento com prazo de 72 horas a classificação geral
de todos os atletas em nosso portal. Para os atletas da modalidade EXPERIENCE
não serão cronometrados durante o trajeto, sendo facultado ao participante marcar
o seu tempo final, após passar pela linha de chegada, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a permanência no trajeto traçado pela organização.



Para a modalidade EXPERIENCE caso o obstáculo seja difícil demais, lhe será
dada a possibilidade de contorná-lo.

3.1 - Ajuda
Para todos os atletas será permitido o apoio de outros participantes, podendo se
ajudar como quiserem para superar os obstáculos. É determinante proibido a ajuda
de qualquer terceiro que não esteja devidamente inscrito neste evento.

Serão destacados funcionários e colaboradores da organização, para orientar,
instruir e salvaguardar os competidores na execução dos obstáculos.

3.2 - Penalidades
Haverá no mínimo 1 (um) Staff (voluntário) por obstáculo, que ficará responsável por
informar a organização e ao atleta sobre a punição do mesmo. Os atletas da
modalidade XTREME que sofrerem punição perderam o direito de compor a
classificação do evento, podendo também ser impedido de continuar a prova. Para
os atletas da modalidade EXPERIENCE toma como punição o impedimento da
continuidade de execução da prova.

O que será tomado como penalidade?
a) Atrapalhar outro participante de superar o obstáculo
b) Sair do percurso (salvo para desistência de prova mediante a aviso a

organização)
c) Provocar acidentes
d) Desrespeitar outro participantes
e) Desrespeitar membros da organização
f) Usar de má fé para ganhar tempo
g) Criar desordem tanto no percurso como também nos pontos de apoio
h) Destruir obstáculos
i) Uso de equipamento cortante
j) Impedir outro participante de usufruir da hidratação
k) Não completar os obstáculos (específico para a modalidade XTREME)

3.3 - Tempo limite
Haverá tempo limite de 3 (três) horas para conclusão de todo o percurso, devendo
todos os atletas cruzar a linha de chegada para ganhar a medalha de participação.

Não haverá entrega de medalha para atletas que não cruzarem a linha de chegada
como também para atleta que por algum motivo não pode estar presente no evento.

4 - Numeração



Todo atleta terá um número de inscrição que será o mesmo para identificar o atleta
no dia de evento (número de peito), pessoal e intransferível, não sendo permitida
qualquer alteração deste número.

5 - Conduta

O participante poderá ser punido com advertência e até banimento da corrida caso
demonstre comportamento inadequado, violento, uso de linguagem ofensiva e
agressão verbal contra outros participantes, staff, equipe médica, membros da
organização e/ou patrocinadores.

6 - Kit do Participante

O kit atleta é composto por 1 (uma) camisa (opcional), 1 (uma) pulseira de
identificação, 1 (um) número de inscrição, 1 (uma) medalha, sendo esta última será
entregue apenas ao participante que cruzar a linha de chegada, além de eventuais
brindes de patrocinadores.

A retirada do kit individual deverá ser feita preferencialmente pelo atleta, mas
podendo ser retirada por terceiros mediante um documento manuscrito assinado
pelo altera autorizando a retirada. Este terceiro deverá estar de posse desta
autorização e da cópia do documento do atleta.

A retirada dos kits de equipes, deverá ser feita preferencialmente por um dos atletas
integrantes, podendo ser retirados também, por um terceiro indicado pela equipe.
Está pessoa responsável por conferir TODOS os kits e deverá estar em posse de
todos os termos de responsabilidade dos integrantes das equipes. Na ausência de
pelo menos um termo, os kits não serão entregues.

Os kits deverão ser retirados nos dias 14/05/2022 (sábado) das 08h às 18h, e
15/05/2022 (domingo) até 1 (uma) hora antes da largada da sua respectiva bateria
com início às 05h00, excepcionalmente no local que será divulgado posteriormente,
mediante apresentação do termo de responsabilidade devidamente assinado,
comprovante de inscrição e documento de identificação com foto. Ao receber o kit, o
atleta deverá conferir o conteúdo na frente do Staff, é sua total responsabilidade
validar a integridade do kit. Não haverá entrega posterior para os que desistirem de
participar da competição, a qualquer momento, e não solicitar a retirada por
terceiros.

A organização não se responsabiliza por eventuais atrasos do participante que opte
por retirar o kit no dia do evento.

7 - Termo de responsabilidade



Todo atleta é obrigado a apresentar na entrega do kit o comprovante de inscrição
juntamente com o termo de responsabilidade devidamente assinado e documento
com foto. A não entrega desses documentos pode implicar na não participação na
prova.

Caso o comprovante de inscrição não tenha sido recebido, o atleta deve entrar em
contato no e-mail contato@sigoinscricao.com.br.

O termo estará disponível no site www.sigoinscricao.com.br no ato da inscrição, e
segundas vias podem ser retiradas no campo área do atleta. Sem esses
documentos, o competidor não poderá retirar seu kit. Não haverá termos no local da
retirada. O participante inscrito é responsável por apresentar todos os documentos
solicitados acima.

8 - Dados e direitos de imagem

O participante autoriza a utilização dos dados cadastrais pela organização em suas
próximas ações de marketing. Autoriza a empresa organizadora ou qualquer
empresa envolvida a utilizar a sua imagem e voz para fins de divulgação e
publicidade dos eventos passados e futuros.

9 - Material esportivo

Todo o material de uso esportivo deve ser de propriedade do participante. A
organização não fornece equipamentos, exceto os entregues juntos ao kit de
participantes. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer
danificação de material pessoal, equipamentos ou prejuízo que possa ocorrer
durante a participação na prova ou durante as atividades do evento.

10 - Inscrições

As inscrições tanto individuais quanto equipes, serão feitas exclusivamente pelo site
www.sigoinscricao.com.br , sob disponibilidade de vagas para cada lote, até a data
final de 12/05/2022, quando se encerrará as inscrições.

Poderá participar da corrida, o atleta que se inscrever na corrida, realizar o
pagamento do valor correspondente ao lote da inscrição, no prazo determinado,
expressar concordância com as normas deste regulamento e assinar o termo de
responsabilidade.

Não é admitida a inscrição de pessoas com idade inferior a 18 anos. (exceto para a
corrida kids que terá inscrições no local de acordo regulamento)

LOTE DE LANÇAMENTO: Até 20/03
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http://www.sigoinscricao.com.br


a) XTREME = R$ 49,90 (sem camisa) R$ 69,90 (com camisa);
b) EXPERIENCE = R$44,90 (sem camisa) R$64,90 (com camisa);

LOTE 01: 21/03/2022 à 20/04/2022
a) XTREME = R$ 54,90 (sem camisa) R$74,90 (com camisa);
b) EXPERIENCE = R$ 49,90 (sem camisa) R$69,90 (com camisa)

LOTE 02: 21/04/2022 à 12/05/2022 (se houver vagas)
a) XTREME = R$ 59,90 (sem camisa) R$79,90 (com camisa);
b) EXPERIENCE = R$ 54,90 (sem camisa) R$74,90 (com camisa);

10.1 - Valor da inscrição para grupos/assessorias/equipes
O Casca Grossa Xtreme Race oferece condições especiais para equipes a partir de
10 pessoas, concedendo o benefício de pagar o valor do primeiro lote até o dia
31/03/2022 e com a gratificação de uma inscrição em forma de inscrição ou
desconto financeiro. Entre em contato conosco através do whatsapp (73)
998046999.

As pessoas/equipes que não estiverem formalmente inscritas não poderão participar
da corrida (pipocas) e serão convidadas a se retirar para que não atrapalhem o
desempenho das equipes.

10.2 - Inscrição de idosos
Pessoas acima de 60 anos de idade, aqui denominados Atletas MAster terão
desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição de acordo com o lote
vigente conforme mencionado neste regulamento. o kit do atleta não será distinto
dos demais, todos os itens e possíveis brindes, estarão vinculados a ele. Para
realizar a inscrição, o atleta Master deverá enviar um e-mail para
contato@sigoinscricao.com.br ou entrar em contato via whatsapp (73) 998046999
com os seus dados pessoais para receber o código de desconto para posterior
cadastro no site.

10.3 - Prazos para confirmação de pagamento
Pagamento via boleto bancários têm o prazo de até 5 dias após o pagamento para
serem compensados no sistema e receber a confirmação no e-mail cadastrado.
Pagamentos via pix, cartão de débito e crédito são aprovados imediatamente.

Após a solicitação de inscrição na corrida, o atleta receberá um e-mail com a
confirmação desta solicitação, sendo que a inscrição só será efetivada após o
pagamento.

Na hipótese de não efetivação da inscrição, seja pela falta de pagamento do boleto
bancário, seja pela não autorização da compra pela operadora do cartão, o atleta
deverá realizar novo procedimento de inscrição, ocasião em que poderá ocorrer
variação no preço da inscrição, devido a virada de lote.
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Os competidores concordam que o e-mail será o meio de comunicação utilizado
pela empresa organizadora para repassar informações e atualizações referentes à
corrida.

10.4 - Cancelamento de inscrição
O valor da inscrição não será devolvido, caso o atleta comunique a desistência do
evento fora do prazo previsto no art. 49  do Código de Defesa do Consumidor.

11 - Número de Participantes
O Casca Grossa Xtreme Race terá um número limite de participantes. A
organizadora reserva-se no direito de interromper as inscrições quando este número
for atingido.

O horário da bateria de cada atleta será divulgado em nossas redes sociais e
encaminhado para o e-mail do atleta.

O atleta deverá dirigir-se ao local de largada no horário previsto para sua bateria
com pelo menos uma hora de antecedência.

O atleta que comparecer no local da largada após o horário previsto para sua
bateria não poderá participar do Casca Grossa Xtreme Race na mesma bateria. A
organização do evento definirá em qual bateria o atleta atrasado poderá largar,
mediante disponibilidade. Esta largada poderá ser juntamente com a última bateria,
após ela ou conforme decidido no momento da prova.

A formação das baterias está condicionada à ordem de inscrição, de tal forma que
os primeiros inscritos largarão por primeiro.

Horário de largada: A partir das 7h30, com baterias realizadas a cada 5 minutos.

Poderão ser abertas novas baterias mediante lotação das baterias anteriores.

12 - Serviços
Disponibilizaremos:

● Duchas para que os participantes possam tirar a lama do corpo após a prova,
(água fria), limitado em 3 minutos por pessoa. Este serviço é cortesia do
evento.

● Guarda-volumes para depósito de bens, eximindo a organização do evento
de responsabilidade sobre os mesmos. O guarda-volumes será desativado
após 4 horas da largada da última bateria.

● O café da manhã será restrito aos atletas, para os acompanhantes terá o
espaço de alimentação privado ou poderá adquirir o voucher alimentação no
momento da inscrição.



13 - Classificação
Todo atleta oficialmente inscrito que completar a corrida dentro do tempo máximo
previsto receberá uma medalha de participação pós prova. A classificação da
corrida ficará de acordo a ordem:

Modalidade XTREME (Trail Run com obstáculos 6K)

1º ao 5º lugar Geral Masculino (melhores tempos);
1º ao 5º lugar Geral Feminino (melhores tempos);
1º ao 3º lugar Local (morador de Teixeira) Masculino (melhores tempos) deverá
comprovar residência;
1º ao 3º lugar Local (morador de Teixeira) Feminino (melhores tempos) deverá
comprovar residência;
1º ao 3º por faixa etária masculino
1º ao 3º por faixa etária feminino

13.1 - Faixa etárias
Masculino e Feminino
18/24; 25/29; 30/34; 35/39; 40/44; 45/49; 50/54; 55/59; 60 acima

13.2 - Premiação
A premiação desta corrida será assim distribuída:
Os 5 (cinco) primeiros atletas colocados na categoria geral masculina e feminina na
corrida de 6km, receberão medalha de conclusão, troféu, premiação em dinheiro e
brindes dos patrocinadores;

Os 3 (três) primeiros atletas colocados na categoria local (morador de teixeira)
masculino e feminino na corrida 6km receberão medalha de conclusão, troféu,
premiação em dinheiro e brindes dos patrocinadores

Os 3 (três) primeiros atletas colocados nas faixas etárias masculino e feminino na
corrida de 6 km receberão medalha de conclusão, troféu e brindes dos
patrocinadores. E o primeiro colocado receberá premiação em dinheiro.

Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão
medalha de participação (finisher).

Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova, para as pessoas que, mesmo
inscritas, não participaram da corrida.

Para receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja portando o número de
peito e o chip de cronometragem e tenha completado a prova dentro do horário
técnico estabelecido.



Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta.

As colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada
atleta para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de
cronometragem.

Os(as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim
que a cerimônia de premiação for iniciada e a categoria dele for chamada. O(a)
atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá o
direito aos prêmios.

Só haverá premiação para os atletas participantes da modalidade XTREME.
Atletas da modalidade EXPERIENCE terão direito a medalha de conclusão após
cruzar a linha de chegada.

Não haverá premiação cumulativa.

Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento
www.sigoinscricao.com.br, ao prazo provável de 72 (setenta e duas) horas após o
término da corrida.

A empresa organizadora não se responsabiliza pelo atraso na divulgação dos
resultados oficiais em razão de falhas na rede mundial de computadores, caso em
que os resultados serão devidamente informados após a resolução do problema
técnico.

Muito mais que uma corrida de obstáculos, o Casca Grossa Xtreme Race será um
evento para toda a família, por isso contaremos com espaços kids, corrida kids, área
de lazer e descanso, espaço para massagem, música ao vivo, alimentação e uma
deliciosa hospitalidade típica de Fazenda Histórica.

Mais Informações:
Instagram; @cascagrossaxtremerace
Facebook: @cascagrossaxtremerace
Site: sigoinscricao.com.br
E-mail: contato@sigoinscricao.com.br


