REGULAMENTO 2017
100K – 80K – 50K – 35K– 21K – 12K

Artigo 1: Informações Gerais
Data: Sexta-feira 19 e Sábado, 20 de maio de 2017.
Distâncias: 12K, 21K, 35K, 50K, 80K e 100K.
Lugar: Potrerillos. Mendoza – Argentina.
Credenciamento e Entrega de Kits: Quinta-feira, dia 18 e Sexta-feira, dia 19 de maio.
Largadas e Chegadas: Gran Hotel Potrerillos
Largadas:
Sexta, 19 de maio:
●

22:00 hs: 100K

Sábado, 28 de maio:
●

1:00 hs: 80K

●

6:00 hs: 50K

●

9:00 hs: 35K

●

11:00 hs: 21K

●

12:00 hs : 12K

Artigo 2: Considerações Gerais
A. A Diretoria do evento velará pelo cumprimento deste regulamento por parte dos participantes
e poderá decidir sobre os assuntos próprios da prova. Em caso de qualquer dúvida ou consulta
sobre o presente regulamento, percurso ou classificação deverá enviar um email a
info@tmxteam.com.
B. A Organização, priorizando a segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão e/ou
postergar o evento iniciado ou não, por questões de segurança pública, vandalismo, fatores
climáticos e/ou motivos de força maior.

C. Diante de qualquer imprevisto que ocorra durante o evento e que não tenha sido

contemplado no presente regulamento, a Diretoria Técnica da prova tomará as decisões
correspondentes.
D. A Organização se reserva ao direito de modificar ou adicionar algum item no presente
regulamento, comprometendo-se em publicar a informação para ser conhecida pelos
participantes.
E. O percurso poderá sofrer modificações antes ou durante o transcorrer da prova, por razões de
segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a Organização julgue válidas. Em
caso que a decisão seja tomada antes da largada, os corredores serão notificados. Em caso que
a decisão seja tomada durante a prova, os participantes serão informados no posto de
controle anterior a modificação do percurso. A Organização não se responsabilizará por
qualquer tipo de reclamação por parte dos participantes diante desta causa.

F. Em caso que se tenha que diminuir o percurso, uma vez iniciada a prova e que o referido corte
envolva apenas parte dos participantes, se considerará uma classificação para os que tenham
finalizado o percurso completo e a partir do último corredor deste grupo se continuará com
quem realize o percurso incompleto seguindo a ordem de chegada.
G. As imagens que se obtenham do evento poderão ser utilizadas pela Organização e as empresa
Patrocinadoras com a finalidade de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos
associados ao mesmo sem compensação econômica a favor do participante da presente
corrida. Os participantes que aceitem participar do evento não terão o direito de realizar
queixas.

H. A Organização não reembolsará o importe da inscrição dos participantes que decidam não
participar do evento, qualquer seja o motivo.
I.

A participação na prova implica a responsabilidade pelos dados preenchidos na ficha de
inscrição, aceitação do regulamento, termo e condições do evento, além do pagamento da
inscrição.

J.

A Organização se reserva o direito de admissão. Não poderá participar corredores suspensos
ou cujo tenha sido comprovado o uso de substâncias proibidas, assim como também
participantes que tenham sido banidos de corridas organizadas por TMX Team e/ou
Bombinhas Runners.

K. Em casos que se detecte que o atleta está fazendo o uso de qualquer substância mencionada
na lista da WADA disponível no site www.wada-ama.org o mesmo será desclassificado e
banido permanentemente de futuras corridas organizadas por TMX Team e/ou Bombinhas
Runners.

L.

Para se inscrever nas distâncias 100K ou 80K o atleta deverá realizar a pré-inscrição através do
formulário correspondente, enviando o link ou certificado de seu melhor resultado em corridas
de formato Ultra Trail nos últimos 15 meses. Após ser analisado pela Organização, o atleta
receberá via e-mail a aprovação ou não para confirmar a sua participação nestas distâncias.

M. Será confeccionado um Guia do Corredor para cada distância e será divulgado oportunamente
no site oficial do evento.
N. Todas as distâncias terão assistência por parte da Organização a cada 10 quilômetros
aproximadamente, tendo no caso das distâncias ultra alguns postos de assistência total.
Haverá dois (02) postos de assistência total para as distâncias 100K e 80K e um (01) posto de
assistência total para a distância 50K e 35K, aonde os corredores poderão enviar objetos e
alimentos pessoais em uma sacola específica fornecida pela Organização. O peso da mesma
deverá ser de até 5 kilos. A Organização não se responsabiliza pela perda de sacolas ou seu
conteúdo.
O. Para as distâncias de 50K, 80K e 100K haverá horários de cortes nos Postos de Assistência. Os
mesmos serão disponibilizados no Guia do Corredor.
P. Os tempos de cada corredor serão controlados mediante o uso de chips ou sistema manual.
Em caso do uso de chips, o participante deverá ter o mesmo corretamente colocado segundo
indique previamente a Organização. Em caso de ser chip descartável, não terá que devolver o
mesmo, em caso do chip não ser descartável o participante será obrigado a devolver ao
finalizar o percurso para não ter que arcar com os custos do mesmo. O valor será de $300
(trezentos pesos argentinos). Qualquer que seja a forma de controle dos tempos, é
obrigatório passar pelo tapete de controle de largada, postos de controle, postos de
assistência e na chegada para figurar na classificação.

Q. O tamanho das camisetas de corredor estará sujeito a disponibilidade de estoque.

Artigo 3. Categorias
A. Distâncias : 21K, 35K, 50K, 80K e 100K
Em caso de haver até 150 participantes nas distintas distâncias, as categorías se dividirão
deste modo:

Masculina de 18 a 20 anos (1)
Masculina de 21 a 49 anos
Masculina de 50 anos em diante

Feminina de 18 a 20 anos (1)
Feminina de 21 a 49 anos
Feminina de 50 anos em diante

Em caso de haver mais de 150 participantes nas distintas distância, as categorías se dividirão
deste modo:
Masculina de 18 a 29 anos
Masculina de 30 a 39 anos
Masculina de 40 a 49 anos
Masculina de 50 a 59 anos
Masculina de 60 anos em diante

Feminina de 18 a 29 anos
Feminina de 30 a 39 anos
Feminina de 40 a 49 anos
Feminina de 50 anos em diante

Idade mínima de participação nos 21K: 16 anos cumpridos até o dia do Evento.
Idade mínima de participação nos 35K, 50K, 80K e 100K: 18 anos até o dia do Evento.
B. Distância: 12K
Categoria: Única. Geral Masculina e Geral Feminina.
Idade mínima de participação nos 21K: 16 anos cumpridos até o dia do Evento.
Nota 1: A categoria será definida de acordo com a idade do participante no dia 31/12/16.
Nota 2: Aqueles corredores que sejam menores de 18 anos na data do evento, devem apresentar, no
momento da retirada de kit o TERMO DE RESPONSABILIDADE assinado pelos pais ou responsáveis
para participar da corrida.

Artigo 4. Premiação
Distâncias

21K, 35K, 50K, 80K E 100K

Troféus de 1° ao 5° lugar geral feminina e masculina.
Medalhões  de 1° ao 3° lugar de cada categoria feminina e masculina.
Distância 12K
Troféus de 1° ao 5° lugar geral feminina e masculina.
Artigo 5.

Inscrições

A. As inscrições estarão sujeitas a disponibilidade de vagas e serão realizadas pela internet nos
sites http://www.tmxteam.com/indomit/ e www.indomit.com.br/mendoza podendo estar
ainda em outros lugares selecionados pela Organização, mencionados no site oficial do
evento.
B. Os custos da inscrição, vencimentos, passos a seguir e a forma de pagamento se encontram
disponíveis em http://www.tmxteam.com/indomit/ e www.indomit.com.br/mendoza
C. Apenas com o pagamento completo da inscrição por parte do interessado, este terá o direito
a participar do evento.
D. No momento em que realiza a inscrição e efetua o pagamento da mesma é determinado
que o participante aceita todos os ítens do presente regulamento e que também assume
total responsabilidade por sua participação com a assinatura do “TERMO DE
RESPONSABILIDADE”.
E. O pagamento da inscrição não se restitui nem se pode transferir a outro corredor, qualquer
que seja o motivo. Em caso de ceder seu lugar a outra pessoa para que o substitua na

corrida, ocorrerá a desclassificação de quem substituiu e ambos estarão proibidos de
participar em futuros eventos da TMX / Bombinhas Runners.
Com a inscrição o(a) participante terá direito a:
-

Acesso a distância escolhida (12K, 21K, 35K, 50K, 80K ou 100K)

-

Camiseta técnica Indomit Ultra Trail 2017

-

Número de peito

-

Chip (é obrigatório devolver na chegada, salvo que seja do tipo descartável)

-

Bebidas e/ou alimentos nos postos de assistência

-

Medalha de finisher (para quem completar)

-

Seguro do corredor

Artigo 6: Credenciamento e Entrega de Kits
Os competidores, no momento do credenciamento, para retirar seu número de peito, chip e kit
de corredor devem apresentar OBRIGATORIAMENTE:
1. Documento de Identidade original ou passaporte e fotocópia.
2. Termo de responsabilidade assinado
3. Certificado Médico contendo data, assinatura e carimbo médico com o seguinte texto (não
se aceitará outro tipo de certificado)
¨Nome e sobrenome, n° CPF e RG ou passaporte………………… se encontra apto médico e
fisicamente para participar da Indomit Mendoza Ultra Trail 2016 na distância…. (especificar
distância que participará)
4. No caso que um terceiro retire o kit de participante deve apresentar toda a documentação
solicitada e uma autorização cujo modelo se encontra ao final deste regulamento.

Artigo 7: Elementos obrigatórios

1. O número de peito fornecido é de uso obrigatório, devendo estar afixado na parte frontal e
completamente visível
2. A camiseta técnica poderá ser declarada de uso obrigatório
3. Apito de emergência
4. Chip
5. Recipiente para armazenar água (mínimo 1 litro para as distâncias de 100K e 80K)
6. Recipiente para armazenar água (mínimo 1/2 litro para as distâncias de 50K e 35K)
Para as distâncias de 100K, 80K e 50K além dos itens mencionados anteriormente, também é
obrigatório:
7. Lanterna frontal (com pilhas novas além de um jogo de pilhas reserva). Sugerimos utilizar a

lanterna frontal tipo LED (as pilhas costumam durar 24 hs). De acordo com os horários de
largada, deverá estar acesa até as 8:30hs e a partir das 19:00hs deverá sair ao percurso com a luz
frontal colocada e a partir das 19:30hs deverá estar acesa.
8. Luz traseira LED tintilante.
9. Jaqueta impermeável com capuz específica para alta montanha.
10. Kit de primeiros socorros (ataduras, anti-alérgico, anti-séptico, luvas de látex, loperamida,
ibuprofeno, curativos para pés, pinça para tirar espinhos, fita adesiva, etc.)
11. Celular carregado, com crédito para chamada a telefones de emergência que devem estar
salvos na lista de contatos.
Para 100K e 80K além dos itens anteriormente mencionados é também obrigatório:
11. Capacete e blusa térmica específica para alta montanha.
12. Cobertor de emergência (alumínio)
13. Luvas (2 pares: primeira pele e térmicas), gorro de abrigo e buffs específico para alta
montanha.

Itens recomendados para todas as distâncias:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

GPS.
Blusa segunda pele.
Calças.
Meia de compressão ou altas.
Alimento/Suplemento de reserva.
Trekking poles.
Perneiras.
Par de meias de reserva.

Para participantes brasileiros aconselhamos o uso dos elementos:
●
●
●
●
●

Óculos solar específicos para neve
Blusa segunda pele de alta montanha, de polar.
Calças térmicas de alta montanha.
Polainas, em caso de neve.
Par de meias térmicas de reserva.

Haverá revisão de elementos obrigatórios tanto na largada como em lugares estratégicos ao
longo do percurso. O corredor que não tenha algum dos itens obrigatórios se descontará tempo
o não se permitirá continuar.

ARTIGO 8. PENALIDADES E CÓDIGO DE ÉTICA
1. Os participantes não podem ser acompanhados por pessoa à pé ou de bicicleta,
automóveis, motocicletas nem nenhum outro tipo de veículo. Caso ocorra será penalizado

com a desclassificação.
2. Está permitida a assistência entre corredores sem nenhuma penalidade.
3. O número deverá estar completamente visível na frente do corpo.
4. Não cumprir com o percurso oficial, obtendo vantagem, será motivo de desclassificação. Em
caso de extravio de sinalização os corredores serão responsáveis por voltar e retomar o
percurso.
5. Será causa de desclassificação do corredor que de forma evidente e devidamente
credenciado pela Organização seja pego jogando lixo fora dos lugares habilitados para tal. A
punição será irrevogável.
6. Quando um atleta pedir, educadamente, passagem em um trecho “single-track” por estar
mais rápido que o atleta dianteiro, o mesmo deve atender ao pedido, independente de estar
disputando as primeiras colocações.
7. Caso um atleta presencie um acidente com outro atleta da prova, procure observar se está
tudo bem e comunique ao primeiro fiscal da prova que encontrar.
8. Será desclassificado qualquer participante que apresente condutas antidesportivas, que não
respeitem as indicações do pessoal da Organização e/ou transgrida o presente regulamento.
9. Em caso de abandono, o competidor terá a obrigação intransferível de avisar à Organização.
O aviso só será recebido nos Postos de Assistência, na largada e na arena de chegada do
evento.
10. Caso algum competidor esteja no período da prova recebendo tratamento médico, ou
fazendo uso de alguma medicação que não conste no certificado médico deverá comunicar e
preencher ficha de responsabilidade especial no ato de retirada do kit.
11. Quem adultere de qualquer forma seu número de participante será excluído da corrida.
12. A Organização, através de seus fiscais, se reserva o direito de interromper a participação do
corredor que se considera que está colocando em risco a sua integridade física ou a de outro
participante.
13. Não está permitido ter apoio externo dentro dos Postos de Assistência. A Organização
colocará staff a disposição.
14. A detecção de qualquer substância mencionada na lista da WADA acarretará imediata
desclassificação e inibição permanente nas outras edições.
15. Substâncias Proibidas são determinadas pelo listado de WADA (World Antidoping Agency).
www.wada-ama.org .
19. TERMO DE RESPONSABILIDADE (ESPANHOL):

DESLINDE
DE RESPONSABILIDAD
_
, (nombre completo) DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°  _
_, mayor de edad, de ahora en más
designado “EL PARTICIPANTE”, solicita su participación en el evento INDOMIT MENDOZA que será realizado los

días 19 y 20 de mayo de 2017, sobre las siguientes condiciones:
El Participante al inscribirse declara y garantiza:
a)
b)

Aceptar totalmente el REGLAMENTO del evento publicado en el sitio web oficial.
Tener plena capacidad física y psíquica para aceptar y comprender las disposiciones en el presente
deslinde.
c)
Estar física y psicológicamente apto para participar de este EVENTO. Gozar de buena salud,
estar consciente que no existe ninguna recomendación médica que impida a realizar actividad física.
Que no padece afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar
trastornos a su salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente
competencia. También que ha entrenado con responsabilidad para esta carrera.
d) Declara bajo juramento que antes de realizar la competencia se ha hecho un chequeo médico en el
cual ha incluido que se encuentra en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así
también asume todos los riesgos asociados con la participación en la presente competencia (caídas,
contacto con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino,
y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar.
e) Asumir, por libre y espontanea voluntad todos los riesgos envueltos y sus consecuencias por la
participación en este EVENTO (que incluyen posibilidad de invalides y muerte), por lo que toma
conocimiento y acepta voluntariamente que TMX srl y Bombinhas Runners, los auspiciantes, y/o
directores, y/o gerentes, y/o socios, y/o accionistas, y/ o empresas contratadas o vinculadas,
municipios, NO toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo,
costo, daño, y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños por accidentes, daños
materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a su persona o a sus
derechohabientes, con motivo y en ocasión de la actividad física en la que participa.
f)

Habiendo leído la esta declaración y conociendo estos hechos, libera a TMX srl, Bombinhas Runners,
los sponsors y auspiciantes, municipios, sus empresas vinculadas y sus representantes, directores,
accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de su
participación en esta competencia, así como también cualquier extravío, robo y/o hurto, incendios,
cortocircuitos, daños a su salud provenientes de riñas o peleas de terceros, daños a su salud
provenientes de afecciones de riñas o peleas de terceros, daños en su salud proveniente de afecciones
físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante en transcurso o con posteridad a la
finalización de la competencia.
g) Tener pleno conocimiento del recorrido y conciencia de las especificaciones del evento.
h) Presentar en la acreditación este deslinde firmado, junto al el documento de identidad original y su
fotocopia, como también el Certificado de Apto Médico con el texto pedido en el presente
reglamento, estando éste debidamente completado por su médico y firmado. Cualquier faltante de los
documentos mencionados anteriormente será motivo de cancelación de su inscripción.
i)
Respetar las reglas de competición, así como las normas de circulación y las instrucciones de los
responsables de cada carrera.
j)
Tener conocimiento de las dificultades para realizar operaciones de rescate en algunas zonas del
recorrido. Saber, inclusive, que habrá zonas en las cuales no se pueda llegar con vehículos, con lo cual
la atención inmediata es limitada.
k)
Entender que por razones de seguridad, la organización priorizará la atención y evacuación de los
casos de emergencia y urgencias médicas, considerando a estos como casos que puedan evolucionar
en riesgo de muerte, pudiendo entonces demandar más tiempo y atención sobre lesiones como las
descriptas anteriormente.
l)

En caso utilización de chip de cronometraje no descartable de la empresa deberá ser devuelto
inmediatamente al final de la carrera. El participante que pierda o extravíe este tipo chip deberá
abonar a la Organización del Evento la cantidad de $300,00 (pesos) por unidad.
m) No dejar ningún material en los puestos de reabastecimiento o con los staffs del recorrido.

La organización no se responsabiliza por objetos dejados fuera de los lugares asignados
La Organización no reembolsará el importe de la inscripción a los participantes que decidan NO
participar en el evento una vez inscriptos, cualquiera sea el motivo .
o) Autoriza a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, reproducir, y/o publicar
fotografías, películas, videos, grabaciones, y/o cualquier otro medio de registración de su persona
tomadas como motivo y en ocasión de la presente competencia
p) Tener conocimiento que la Organización podrá determinar la suspensión, postergación y
cancelación del evento sin previo aviso por cuestiones de seguridad pública, vandalismo
n)

y/o motivos de fuerza mayor
q)

Asumir que todos los eventuales gastos referentes al traslado, preparación, estadía,
inscripción, entre otros gastos realizados por el atleta serán llevados a cabo por él
mismo, excluyendo a la Organización y empresas responsables por el resarcimiento de
cualquiera de estos costos.

Firma

Aclaración

AUTORIZACIÓN DEL RETIRO DE KITS POR TERCEROS
Autorizo al Sr. (a)  _
,
responsable por el Documento de Identidad de tipo  _
, número:
_
, a retirar mi Kit de corredor de la carrera INDOMIT Mendoza
2017 siendo de mi TOTAL responsabilidad el cuidado del mismo luego de la retirada
autorizada.

Estando comprendidas y analizadas la condiciones para la participación firmo el presente
instrumento.
LUGAR Y FECHA:  _
FIRMA:  _

.

.

