PERGUNTAS FREQUENTES E RESPOSTAS SOBRE O EVENTO
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Qual site devo acessar para buscar informações sobre a 12ª Rústica e 1ª Meia
Maratona Estadual de Santa Cruz do Sul?
R: O site Eventos Esportivos (http://eventosesportivos.gaz.com.br/ ) traz todas as
informações sobre o evento.
Como devo proceder para realizar minha inscrição?
R: No link http://eventosesportivos.gaz.com.br/inscricao/ você acessa para
realizar sua inscrição.
Qual o local de realização das provas?
R: A Largada e Chegada será na Rua Galvão Costa, em frente ao chafariz do pórtico
de entrada do Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul – RS.
Qual a data de realização e horários das largadas das provas?
R: O evento acontece no domingo, dia 23 de setembro de 2018 com largada
conforme os horários:
8:00 horas – Largada Meia Maratona Adultos/ Categoria Menores e Caminhada
9:00 horas – Largada Adultos Rústica – 3, 5 e 10 Km
Quais os lotes e valores para as inscrições para a 1ª Meia Maratona (21,1 Km)?
R: 1º Lote 16/06 a 01/08 – Assinantes: R$ 87,90 e Não Assinantes: R$ 97,90 – com
direito a Kit Atleta Gold
2º Lote 02/08 a 23/08 – Assinantes: R$ 97,90 e Não Assinantes: R$ 107,90 – com
direito a Kit Atleta Gold
Quais os lotes e valores para as inscrições para a 12ª Rústica (3, 5 e 10 Km)?
R: 1º Lote 16/06 a 01/08 – Assinantes: R$ 49,90 e Não Assinantes: R$ 59,90 – com
direito a Kit Atleta Silver
2º Lote 02/08 a 01/09 – Assinantes: R$ 59,90 e Não Assinantes: R$ 69,90 – com
direito a Kit Atleta Silver
Minha inscrição só pode ser realizada via internet (via site)?
R: Sim, para aqueles que optarem pela inscrição do NÃO ASSINANTE, o acesso
somente pelo link http://eventosesportivos.gaz.com.br/inscricao/ na internet.
Como devo realizar o pagamento da minha inscrição?
R: Todo pagamento da inscrição do NÃO ASSINANTE ocorre pelo site dentro do Pag
Seguro em três formas: Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Boleto (nesta opção
terá acréscimo de uma taxa de R$ 1,00). Orientamos ao atleta guardar seu
comprovante de pagamento para retirada do Kit Atleta.
Sou ASSINANTE Gazeta do Sul e quero realizar minha inscrição com desconto,
como devo proceder?
R: Para os ASSINANTES Gazeta do Sul existe a opção do valor com desconto. Para
realizar a sua INSCRIÇÃO e PAGAMENTO, o atleta deverá dirigir-se até a Casa do
Cliente Gazeta do Sul, esquina Ramiro Barcelos com Coronel Brito, procurar as
atendentes para inscrições de ASSINANTES e efetuar o pagamento no caixa, em
horário comercial, de 2ª à sábado.
Sou ASSINANTE Gazeta do Sul e não tenho tempo para realizar minha inscrição na
Casa do Cliente Gazeta do Sul, como devo proceder?
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R: O ASSINANTE que não tiver tempo para realizar sua inscrição com desconto na
Casa do Cliente, poderá optar pela inscrição sem valor de desconto e realizar pela
internet, via site e optar por uma das três opções de pagamento.
Não tenho internet e não possuo acesso, como devo proceder para realizar minha
inscrição?
R: Dirigir-se a Casa do Cliente da Gazeta do Sul e solicitar as pessoas que serão
responsáveis pelas inscrições do evento, para realizar a sua inscrição e gerar o
pagamento via Boleto.
Existe limite de inscritos para as provas?
R: Sim, para a 1ª Meia Maratona o limite de inscritos será de 150 ATLETAS e na 12ª
Rústica de 1.000 ATLETAS.
Qual a data de encerramento para as inscrições e pagamento da 1ª Meia Maratona?
R: Por questões técnicas, logística e data para confecção de camisetas, o
ENCERRAMENTO para inscrições e pagamentos para a 1ª Meia Maratona será no
dia 23/08, 30 dias antes da realização do evento.
Qual a data de encerramento para as inscrições e pagamento da 12ª Rústica?
R: Por questões de data para confecção de camisetas, o ENCERRAMENTO para
inscrições e pagamentos da 12ª Rústica será no dia 01/09.
Após estas datas, tanto na 1ª Meia Maratona ou 12ª Rústica, posso realizar minha
inscrição na Gazeta ou posso realizar minha inscrição no dia da prova?
R: Estaremos divulgando estas datas de encerramento de inscrições, tanto para a
1ª Meia Maratona como para a 12ª Rústica com mais de 70 dias de antecedência; se
o atleta perder estas datas, NÃO PODERÁ PARTICIPAR do evento. No dia da prova,
NÃO ACEITAREMOS INSCRIÇÕES.
Na 1ª Meia Maratona o que compõe o Kit Atleta Gold?
R: Para os inscritos e pagos na 1ª Meia Maratona será ofertado um Kit Atleta Gold
composto por: Sacolinha (Bag) com cadarço, Viseira, Camiseta em Dri Fit,
Envelope com Número do Peito, Joaninhas, Chip Eletrônico Descartável e
Medalha de Participação.
Na 12ª Rústica o que compõe o Kit Atleta Silver?
R: Para os inscritos e pagos na 12ª Rústica será ofertado um Kit Atleta Silver
composto por: Camiseta em Dri Fit, Envelope com Número do Peito, Joaninhas,
Chip Eletrônico Descartável e Medalha de Participação.
Como procedo para retirar meu Kit Atleta?
R: Com o recibo do pagamento da sua inscrição e um documento com foto, o atleta
deverá se dirigir até a Casa do Cliente da Gazeta do Sul, esquinas Ramiro Barcelos
com Coronel Brito, SOMENTE no sábado, 22/09, das 09 as 12 horas pela manhã e
das 14 as 17 horas pela tarde. Estamos convidando aos atletas a doarem 01 litro de
leite longa vida para repassarmos à ASAN – podem levar na retirada do Kit Atleta.
Não tenho como retirar meu Kit Atleta no dia e local direcionado, como faço?
R: No site, teremos um local direcionado para downloads e entre eles está
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT; o atleta deve indicar uma pessoa e esta
pessoa deve trazer a autorização preenchida com cópia do documento do atleta e
seus documentos. Não entregaremos KIT a terceiros sem autorização do atleta.
Casos especiais, devem ser resolvidos com a organização.

20. Quais estruturas os atletas terão no dia do evento?
R: Banheiros do Parque da Oktoberfest
Estacionamento no entorno do Parque da Oktoberfest
Guarda Volumes durante as provas (não nos responsabilizamos por itens de valor
como joias, celulares e dinheiro)
Tenda para distribuição de frutas
Tenda para distribuição de água mineral
Tenda para distribuição de biscoitos
Banners com mapa dos trajetos
Central de sonorização
DJ Samuk
Locutora Oficial da Prova Aline Silva
Pórtico de Largada/Chegada
Central de Cronometragem com leitura dos tempos via chip descartável
Espaço para tendas das assessorias de corridas
Espaço para tendas dos parceiros
Back Droop com pódio para premiação
Na meia maratona no Km 7,3 (retorno na Philip Morris) banheiros químicos, agua
mineral, biscoitos e gel repositor
Efetivo do 7º BIB no controle dos cruzamentos dos trajetos
Fiscais de trânsito no balizamento dos pelotões nos trajetos
Ambulâncias na parte posterior dos pelotões nos trajetos
Ambulância Unimed VTRP no QG Central
Curso de Fisioterapia da Unisc
Staff de 25 a 30 pessoas da Organização
21. Qual o valor das inscrições para a Categoria Menores?
R: Todos os atletas da Categoria Menores NÃO PAGAM taxa de inscrição. Os
Colégios e Projetos Sociais devem entrar em contato com a Organização no 513715.7826 para receber a Ficha de Inscrição e Termo de Autorização para Menores
Coletivo. Os MENORES que irão participar particular, na seção de downloads
podem baixar o TERMO DE ATORIZAÇÃO PARA MENORES e levar preenchido.
22. Para atletas de 60 anos mais, existe alguma diferença de valores na taxa de
inscrição?
R: Conforme legislação, atletas com 60 anos ou mais tem 50% de desconto;
23. Para Grupos e Assessorias de Corridas, existe algum tipo de promoção?
R: Promoções para Grupo: a cada 10 inscritos será aplicado um desconto de 10%
sobre o total (não válido para inscrições para atletas com mais de 60 anos); para
cada 20 inscrições do mesmo grupo, além do desconto, uma (01) inscrição será
CORTESIA;

