SIMULADO TRIATHLON A3 SPORT
24 de OUTUBRO de 2020 – JAGUARIÚNA - SP
Seu próximo Simulado, 24 de outubro 2020, será em Jaguariúna no Residencial Haras
Patente. Para participar do Simulado é preciso se inscrever no site/link:
https://minhasinscricoes.com.br/EVENTO/SimuladoTriathlonA3Sports

R$50,00 garanta sua participação!
Contamos com a participação de vocês!!

Simulados Triathlon - Vem aproximando Atletas experientes e iniciantes da
região metropolitana de Campinas / Circuito das Águas Paulista na Cidade
de Jaguariúna- SP - Residencial Haras Patente. Este local será palco dos
melhores treinos e é ideal para quem está em busca de aperfeiçoar para
grandes desafios. O participante poderá optar por diferentes modalidades:
Triathlon Speed ou Triathlon Cross, Maratona Aquática, Corrida, MTB e
Stand Up nas diferentes distancias. E contará com estruturas ideais no
Cond. Residencial Haras Patente, para Natação com Boias e Caiaques;
Ciclismos e Corrida área de transição com Cavaletes, Hidratação e dicas de
Circuitos pré-definidos aos participantes com toda a segurança e apoio! O
Valor será de R$ 50,00 até 23/10 que fizerem inscrições online pelo site:
www.a3sport.com.br. No dia do Simulado se houver inscrições o valor será
R$75,00.
Sejam Todos Bem-Vindos!
LOCAL: COND. RESIDENCIAL HARAS PATENTE – JAGUARIÚNA-SP
- Início Check-In: 07:00h
- Início treino: 07:30h
- Término: 11:30h
MODALIDADES :
( ) TRIATHLON SPEED (

) TRIATHLON MTB

(

) RUN

(

) MARATONA AQUATICA

(

) MTB

(

) STAND UP
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PROGRAMAÇÃO SIMULADO TRIATHLON A3 SPORT
SÁBADO 24/10/2020 das 07:00h às 11:45h

LOCAL: Cond. Residencial HARAS PATENTE - Jaguariúna SP
07:00 – 08:00 h – Check in dos inscritos e Entrega dos Kits.
Protocolos de Saúde com Distanciamento entre atletas e aferir a
Temperatura.
Simpósio Técnico – Teremos MODALIDADES por Blocos e com
distanciamentos entre atletas.
(Bloco 1) 08:15 – 09:00 h – Abertura dos Treinos Aquáticos
Swim/Stand up (voltas de 400m)
(Bloco 2) 09:00 – 11:00h – Abertura Treinos Bikes (Voltas 5k)
- Speed ou MTB (Voltas 5k)
- Corrida Run (Voltas 5k)
- Maratona Aquática (Voltas de 400m)
(Bloco 3) 11:45h – Encerramento do Simulado

Realização: A3 Sport

Parceiros: Hotel Jaguary, Cond. Resid. Haras Patente, Lindoya
Verão, Coleman, Contigo, Cocada Itapira, ...
Informações: (19) 99148.2955 ou tarek@a3sport.com.br
@a3sportbrasil
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS
1. Eu, _______________________________________________ declaro, nesta data e na qualidade de participante,
que minha inscrição para participar Do SIMULADO A3 SPORT, promovidos pela A3 SPORT, previsto para ocorrerem
durante o ano de 2020, dá-se por minha livre e espontânea vontade.
2. Reconheço e assumo integralmente os riscos de acidentes que podem ocorrer nestes tipos de evento, os quais são
significativos e envolvem possibilidade de deslocamentos, luxações, fraturas, paralisia permanente e morte. Apesar
de regras específicas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, reconheço que persiste o risco
de sérios danos.
3. EU RECONHEÇO E ASSUMO LIVREMENTE TODOS OS RISCOS, CONHECIDOS OU NÃO, assumindo total
responsabilidade pela minha participação.
4. Como participante dos eventos, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja ela municipal, estadual ou
federal, assumindo toda e qualquer consequência de meus atos no período de duração do evento e naqueles que a
antecedem e a sucedem, como reuniões com os organizadores e/ou outros participantes e que possam se relacionar
com atividades do SIMULADO A3 SPORT.
5. O respeito à natureza em todas as suas formas e o respeito a terceiros, tanto física como moralmente, sejam eles
participantes, assistentes, organizadores ou demais pessoas ou bens, é fundamental para que A3 SPORT, alcance seus
objetivos esportivos e sociais. Reconheço estas prioridades e comprometo-me a respeitá-las totalmente.
6. Comprometo-me a, quando observar qualquer perigo durante a minha participação no evento, informar a
ORGANIZAÇÃO– A3 SPORT o mais rápido possível.
7. O resgate, quando necessário, dar-se-á por conta de minha equipe, apoio próprio ou por autoridades públicas
competentes como as Polícias Rodoviárias Federais e Militares e SAMU. Portanto, declaro estar ciente de que, a
ORGANIZAÇÃO não oferece e nada a cobrar, por este serviço que é de minha inteira responsabilidade.
8. Declaro que estou ciente dos riscos de roubos e furtos que podem ocorrer pelo percurso, e sou responsável por
meus equipamentos pessoais, tais como bicicleta, farol, roupas, gps, capacete, colete, etc. Portanto, declaro estar
ciente que a ORGANIZAÇÃO não oferece seguro para este fim e nada cobra para tal, sendo de minha inteira
responsabilidade arcar com quaisquer custos ou despesas decorrentes de um furto ou roubo de meus equipamentos.
9. USO DA IMAGEM: autorizo o uso e divulgação da minha imagem e voz, seja através de fotos, filmes e entrevistas,
para veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou
publicitários pertinentes aos eventos da A3 SPORT, sem acarretar ônus à ORGANIZAÇÃO, patrocinadores ou aos
próprios meios de veiculação.
10. Declaro que estou em condições físicas e médicas adequadas para participar dos eventos. Estou ciente de que
antes ou ao longo do mesmo pode ser efetuada a qualquer momento avaliação médica por parte da ORGANIZAÇÃO.
Caso esta conclua de que minhas condições não permitam uma participação segura para mim e para terceiros, serei
excluído da prova sem direito a qualquer ressarcimento ou obrigação por parte da ORGANIZAÇÃO. Estou igualmente
ciente que a recusa em submeter-me ao exame implicará igualmente em minha exclusão do evento.
11. A modalidade Triathlon e Run, determinam que cada participante seja auto-suficiente, no que se refere à reparos
mecânicos. A ORGANIZAÇÃO não tem obrigação de prover reparos mecânicos, e se o fizer não poderei fazer qualquer
exigência de escolha e oportunidade de oferta de reparos.
12. DECLARO ESTAR CIENTE DOS TERMOS DO REGULAMENTO SIMULADO – A3 SPORT, DISPONÍVEL NO ENDEREÇO
www.a3sport.com.br , CUJA ÍNTEGRA LÍ, ENTENDÍ E CONCORDEI PLENAMENTE, COMPROMETENDO-ME A ACATAR
TODAS AS NORMAS ALI CONTIDAS E AS DECISÕES DA ORGANIZAÇÃO. APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE
RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS, E TENDO COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE
ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTANCIAIS ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA, O QUAL FAÇO LIVRE E
VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERÇÃO.

Jaguariúna, ___ de ________________________ de 2020.
Nome:____________________________________________ RG: _________________
Celular:__________________________ Email:_________________________________
Modalidade:____________________ Assinatura:_______________________________
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