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REGULAMENTO 

MAXIMUS RACE E 27º ASES ADVENTURE 

CAPÍTULO I – MAXIMUS RACE 5KM – ETAPA FORTALEZA E 27º ASES 

ADVENTURE 

1 - A Corrida do MAXIMUS RACE 5KM – ETAPA FORTALEZA e o 27º ASES 

ADVENTURE serão realizadas no domingo, no dia 21 de Agosto de 2016. 

2 – A Corrida terá 3 baterias distintas, com horários de largada diferenciados. 
 
2.1 - A bateria ASES ADVENTURE, composta de 2 baterias, com 100 
integrantes cada, terá largada da primeira bateria as 07h30 e a segunda as 
07h45. (Destinada aos atletas que participam do ranking da corrida Ases 
Adventure). 
 
2.2 - A Bateria Elite, composto de 2 baterias, com limite máximo de 100 
integrantes cada, terá a primeira largada as 08h00 e a segunda, às 08h15. Essa 
categoria é uma auto denominação dos atletas, e participa igualmente com as 
categorias individuais Masculino e Feminino e Equipes. 
 
2.3 - A Bateria Público Geral, é  composta pelas demais baterias e o início será 
às 08h30min e segue a cada 15minutos com os respectivos atletas inscritos. 
 

O local de largada de todas as Baterias será no pórtico da Arena Maximus Fortal 
localizada da Rua Dom Crisóstomo Salama, 1200 – Euzébio/CE. 
 
3 - A corrida será disputada na distância aproximada de 5 km. 
 
4 – Cada bateria terá duração limite de 2h (Duas horas) a partir do horário de largada, e 
cada bateria tem a largada autorizada a cada 15min a partir da primeira.  
 
 4.1 As Baterias Elite e Público Geral serão compostas de 60 atletas da categoria 
INDIVIDUAL e 10 Equipes da categoria EQUIPE (40 ATLETAS), totalizando 100 atletas 
por bateria. 
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 4,2 As Baterias do ASES ADVENTURE serão compostas de 40 atletas da 
categoria INDIVIDUAL e 20 Equipes da categoria EQUIPE (MISTA, MASCULINA E 
FEMININA - 60 ATLETAS), totalizando 100 atletas por bateria. 
 
 
5 - Esta corrida é organizada pelas empresas TO GOAL SPORTS VENTURES, INTAKE 
MARKETING e CAPRIUS MARKETING ESPORTIVO E EVENTOS, através de seus 
membros e demais colaboradores das empresas organizadoras, que terão competência 
para resolver qualquer problema ou responder qualquer eventual dúvida no decorrer da 
corrida. 
 
6 – A Maximus Race e o ASES Adventure terão respectivamente os mesmos 17 
Obstáculos distribuídos ao longo dos 5km de prova, compostos de blocos de obstáculos 
de 4 níveis de dificuldades diferentes e aptos a todos os participantes. Cada atleta que 
não transpor um dos obstáculos poderá escolher entre duas punições: 50 polichinelos ou 
20 Burpees supervisionados pelo nosso pessoal de Staff, além das punições citadas, 
será acrescido de 15 minutos no seu tempo. 
 
6.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS OBSTÁCULOS 
 

6.1.1 - Serão 17 obstáculos, distribuídos em 04 níveis de dificuldades; 
6.1.2 - 15 obstáculos serão apresentados aos participantes nas redes sociais e 
informativos do evento; 
6.1.3 - 01 obstáculo será escolhido por votação entre as 05 opções escolhidas 
pelos organizadores ao final do prazo para sugestões disponibilizado ao público 
em geral e apresentando ao inscritos nos mesmos moldes dos 15 obstáculos 
anteriores; 
6.1.4 - 01 obstáculo será surpresa e somente terão conhecimento do mesmo 
durante a participação no dia do evento. 

 
CAPÍTULO II – DA INSCRIÇÃO 
 
7 - Poderão participar da corrida o(a) competidor(a), aqui denominado(a) atleta, que se 
inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo 
determinado, expressar concordância com as normas deste Regulamento e assinar o 
Termo de responsabilidade durante a retirada dos kits. 
 
8 - As inscrições poderão ser realizadas: 

8.1 – Maxaimus Race - pela Internet, no site www.assessocor.com.br, 
www.ticketagora.com.br e www.togoal.com.br e custarão R$69,90 (sessenta e nove reais 

http://www.ticketagora.com.br/
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e noventa centavos) até 30 de junho de 2016 e R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa 
centavos) a partir de 01 de julho até o fim das inscrições. 

8.2 – ASES Adventure - pela Internet, no site www.caprius.com.br . Presencial, na 
loja Loja Pratick Esporte (Av Sem Virgílio Távora 1837, Aldeota – Tel. ) custarão R$69,90 
(sessenta e nove reais e noventa centavos) até 30 de junho de 2016 e R$79,90 (oitenta e 
nove reais e noventa centavos) a partir de 01 de julho até o fim das inscrições. Só 
participarão da premiação do ASES Adventure os atletas inscritos na Caprius (site: 
www.caprius.com.br) 

8.3 - 15.1 - Atletas maiores de 60 (sessenta) anos de idade possuem por lei o 
direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição. 
 

8.4 - Pelo pagamento das inscrições descritas acima todos os participantes do 
Maximus Race e ASES Adventure receberão o kit básico, com Carteira de Gladiador 
(inclui um Plano de Benefícios disponibilizado via e-mail), Sacola, Camisa Maximus Race 
em tecido Aerodry com tamanho escolhido pelo atleta, e brindes dos patrocinadores (se 
houverem), além da medalha de participação, este último caso conclua a prova.  

 
8.5 – Maximus Race - No momento da inscrição o(a) atleta ou equipe poderá 

escolher em qual bateria (horário) será sua largada, desde que ainda tenha 
disponibilidade de vagas na bateria escolhida, e ainda, caso queira, se auto intitular Elite, 
e participar entre os 200 (duzentos) primeiros que irão largar nas 02 baterias destinadas 
para essa escolha, que tem como objetivo oportunizar aos atletas que se sentem mais 
preparados(as) uma disputa lado a lado com seu concorrente, mas não interfere no 
resultado das colocações, que será definido somente ao final da prova quando todos os 
tempos conclusos estiverem sido computados.  

8.6 – ASES Adventure – Largarão obrigatoriamente na 1ª ou 2ª bateria. A 
apresentação na hora de chegada definirá a bateria do atleta ou da equipe. 
 
II – Isenção de Inscrição para Doadores de Sangue, segundo lei Municipal: Serão 
destinados 15 (QUINZE) inscrições aos primeiros doadores que enviarem para 
intakemarketing@gmail.com o comprovante de doação dos últimos três meses; 
 
TAMANHO DAS CAMISAS 

http://www.caprius.com.br/
mailto:intakemarketing@gmail.com
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ATENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS TAMANHOS (NÃO SERÁ PERMITIDA TROCA 
APÓS O PEDIDO REALIZADO) 
 
KIT CAMISAS MAXIMUS RACE  
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MEDALHA - METAL FUNDIDO 7,5CM PINTADO 

 
 

 
CARTEIRA DE GLADIADOR (A Carteira Maximus Race dá direito a Plano de 
Benefícios que será amplamente divulgado entre os inscritos e entregue via e-mail) 

 
 

8.7 - Será cobrado, pela inscrição online, o valor de R$ 4,50 a título de tarifa que 
garante não só a segurança e conveniência da transação realizada pelo atleta, 
mas também remunera os seguintes serviços: (i) controle de confirmação e 
autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras; (ii) sistema de 
segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e 
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utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes; (iii) 
disparo de e-mail de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da 
confirmação do pagamento); (iv) disparo de e-mail de confirmação da venda (ou 
reprovação) de inscrição após a confirmação do pagamento; (v) custo de banda 
de acesso à internet. 

 
9 - No ato da inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o termo de 
responsabilidade. 
 
10 - As inscrições serão encerradas 07 (sete) dias antes da data da prova marcada para 
a realização da corrida, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico 
definido para a corrida. 
 
11 - As empresas organizadoras poderão, a qualquer momento, suspender ou prorrogar 
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 
 
12 - Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema 
on-line ou na ficha de inscrição. Os atletas concordam que o e-mail será o meio de 
comunicação utilizado pela empresa organizadora para repassar informações e 
atualizações referentes à corrida. 
 
13 - A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o(a) atleta(a) comunique a 
desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do 
Consumidor - CDC. 
 
14 - A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser 
substituído(a) por outro(a), em qualquer situação. 

14.1 - O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será 
responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o 
atendimento e qualquer responsabilidade da empresa organizadora, seus patrocinadores, 
apoiadores e órgãos públicos. 

14.2 - Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios 
definidos por lei, o(a) atleta será desclassificado da corrida e, poderá responder por crime 
de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará 
impedido de participar de outras corridas organizadas pela empresa. 
 
15 - Será permitida a participação de atletas menores de 18 (dezoito) anos de idade. 
 
CAPÍTULO III – DA ENTREGA DE KITS 
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16 - A entrega dos kits acontecerá nos dias que antecedem a corrida, em local, data e 
horário a ser informado pela organização por e-mail ou pelos telefones: (85) 98776-0395 
(92) 99458-3814. 
 
17 - O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante apresentação do 
documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e documento 
oficial com foto. 
 
18 - A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 
autorização específica para este fim com cópia de documento de identificação do inscrito. 

19.1 - A empresa organizadora não se responsabiliza pela retirada dos kits nos 
casos em que houver apresentação de autorização específica mediante a demonstração 
de documento de identificação. 
 
20 - O KIT BÁSICO de corrida será composto por uma sacola, carteira de gladiador, 
camiseta e medalhas (pós-prova). Os participantes do ASES Adventure também 
receberão o Kit Básico. 
 
21 - No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o 
número de sua inscrição. 
 
22 - Não serão aceitas reclamações cadastrais como também dos itens que compõe o 
kit, após sua retirada. 
 
23 – Não será permitida troca de tamanho ou de camisa, e será obrigatório o uso da 
camisa do evento, sob pena de não largar caso seja identificado e não receber brindes 
ofertados pelos patrocinadores ao ser identificado no momento que concluir a prova. 
 
 
CAPÍTULO IV – DAS INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA 
 
24 - O horário de largada oficial da prova é: 07h30 para a Categoria Ases Adventure; 08h 
para os(as) atletas que se autodominaram Elite e às 8h30 para o Público Geral do dia 
21/08/2016. 
 
25 - É obrigação e opção dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da corrida que 
contará com 17 obstáculos, sendo 15 previamente divulgados durante todo o mês de 
junho, um obstáculo que será eleito pelos participantes através de sugestão dos próprios 
atletas via e-mail: maximusraceoficial@gmail.com e fan page no Facebook: 

mailto:maximusraceoficial@gmail.com
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www.facebook.com/MaximusRace e um surpresa que será conhecido durante a 
participação no percurso.  
 
26 - A participação do(a) atleta na corrida poderá ser em equipes: com 4 atletas para 
Maximus Race e com 3 atletas para ASES Adventure ou individual (1ª e 2ª Bateria).   
 
27 - Recomendamos aos atletas a utilização de tênis para realização do percurso. Não 
nos responsabilizamos por possíveis acidentes aos atletas que estiverem descalços. 
 

27.1 - É obrigatório o uso da camisa do evento. 
 
 
 
 
 
 

LOCAL DA PROVA: ARENA MAXIMUS FORTAL EM EUSÉBIO 5KM 
Rua Dom Crisóstomo Salama, 1183 – Eusébio 

 

 
 
CAPÍTULO V – DA PREMIAÇÃO 
 
28 - Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem 
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas 
de participação e medalhas comestíveis (frutas, barras de cereal entre outros alimentos).  

28.1 - Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para 
as pessoas que, mesmo inscritas, não tenham participado da corrida. 

http://www.facebook.com/MaximusRace


 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

28.2 - Será entregue 01 (uma) medalha de metal por atleta que completar o 
percurso e brindes ofertados pelos patrocinadores, caso tenha, para os tempos de 
melhor destaque. 

28.3 – Para as duas primeiras baterias do ASES Aventure, além da medalha de 
participação do Maximus Race, concorrerá a seguinte premiação: 

 28.3.1 – - Troféus (01 troféu p/a cada integrante) 
  28.3.1.1  - 1º Lugar Equipe Masculina. 
  28.3.1.2 - 1º Lugar Equipe Mista. 
  28.3.1.3 - 1º Lugar Equipe Feminina. 
  28.3.1.4 - 1º ao 3º lugares, Individual Masculino. 
  28.3.1.5 - 1º ao 3º lugares, Individual Feminino. 
 28.3.2 -  Troféu Melhor Participação - Para a Assessoria que participar 

com o maior número de atletas regularmente inscritos. 
 28.3.3 - Medalhão 

28.3.3.1 - 2º e 3º Lugar Equipe Masculina. 
28.3.3.2 - 2º e 3º Lugar Equipe Mista. 
28.3.3.3 - 2º e 3º Lugar Equipe Feminina. 

  28.3.4 – Medalhas - Todos que concluírem a prova receberão a medalha 
de participação da Corrida Maximus Race (não haverá medalha de participação dão 
ASES Adventure). 

28.3.5 – Desempate - Em caso de empate será adotado o seguinte 
critério: 

28.3.5.1 - Integrante mais velho 
28.3.5.2 - Sorteio 

 28.3.6 – Ranking – A classificação desta prova valerá para o Ranking do 
ASES Adventure 2016. 

 
CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 
 
29 – Todos (as) os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão 
física para participar da corrida. 

29.1 - As empresas organizadoras não se responsabilizarão pela saúde física dos 
atletas. 
 
30 - O atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição 
física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. 

32.1 - A Comissão Organizadora poderá, seguindo recomendação do médico 
responsável pela corrida, determinar que o(a) atleta interrompa ou não participe da 
corrida. 
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31 - A empresa organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos 
atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação 
na corrida. Será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para atendimento 
emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde 
e ainda contará com um seguro contra acidentes pessoais. 
 
32 - O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência 
para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a empresa organizadora de qualquer 
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento  médico. 

32.1 - Ao realizar a inscrição, o atleta atesta que tem condições físicas para nadar 
durante a prova em caso de lagos no percurso ou obstáculos que envolvam água sendo 
necessária imersão. 
 
33 - Ao longo do percurso da corrida haverá 4 postos de hidratação de água. 
 
CAPÍTULO VII – DOS DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 
 
34 - O(a) atleta que inscreve-se e consequentemente participa da corrida está 
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através 
de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro 
meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 
corrida, sem acarretar nenhum ônus às empresas e/ou parceiros responsáveis pela 
cobertura de mídia da corrida, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a 
ser auferida com tais direitos em qualquer tempo/data. 
 
35 - Todos os atletas, staffs, organizadores cedem no ato de sua inscrição todos os 
direitos de utilização de sua imagem e voz para a empresa organizadora e/ou para os 
parceiros desta,  responsáveis pela cobertura de mídia da corrida. 
 
36 - A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm 
os direitos reservados aos organizadores. 
 
CAPÍTULO VIII – DA SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO 
ESPORTIVO 
 
37 - A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar 
a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo 
e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, 
esta será considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização 
da corrida. 
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37.1 - Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, 
todos os riscos e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões 
de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer 
responsabilidade para a empresas organizadoras. 

37.2 - Na hipótese de suspensão do evento esportivo NÃO haverá devolução do 
valor de inscrição. 
 
38 - A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério das empresas organizadoras, 
sendo comunicando aos inscritos está decisão pelo site oficial da corrida. 
 
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
39 - A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
sinalização para a orientação dos atletas. 
 
40 - Caso o atleta não queira arcar com o custo da tarifa pela inscrição on-line poderá 
realizar a inscrição física, comparecendo pessoalmente, no local ainda a ser informado 
no site de inscrição. 

40.1 - Não serão aceitas inscrições físicas por procuração. 
 
41 - Não haverá reembolso, por parte das empresas organizadoras, bem como de seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou dano aos 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual 
for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 
atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. Os custos de 
transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da 
mesma serão de responsabilidade exclusiva do atleta. 
 
42 - As empresas organizadoras poderão, a seu critério ou conforme as necessidades da 
corrida, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as 
mudanças pelo site oficial da corrida. 
 
43 - As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela empresa e/ou 
Comissão organizadora da corrida de forma soberana, não cabendo recurso destas 
decisões. 
 
 

PARTICIPE DESSA AVENTURA! 
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