
 
 

Fortaleza, 21 de julho de 2016, 

 

Prezados Gladiadores, 

 

A Máximus Race é um evento que prima pela segurança, qualidade e garantia 
de um serviço excelente para que os participantes superem suas expectativas 
e tenham uma experiência prazerosa e única. 

Para que possamos atender todas as situações citadas acima, e de acordo 
com o artigo 38 do Regulamento, vimos comunicar a alteração da data do 
evento, para o dia 21/08/2016. 

Os motivos que estão nos fazendo tomar tal decisão, advém da disponibilidade 
para o dia 31/07 de fornecimento de estruturas que garanta a segurança do 
evento no nível que foi planejado e ainda, somado aos diversos pedidos de 
troca de atleta e de atletas que não puderam se inscrever devido aos outros 
eventos tradicionais em Fortaleza. 

Estudamos o calendário, e em parceria com os fornecedores locais, a melhor 
data, que não conflita com grandes eventos, já previstos e agendados antes da 
Máximus Race é o dia 21/08, portanto, a escolha dessa data visa atender aos 
atletas já inscritos para que não prejudique a participação em outros eventos e 
também a disponibilidade da quantidade e tipo de equipamentos e serviços que 
precisamos para oferecer o evento no formato que estamos ofertando. 

Caso algum atleta se sinta prejudicado com a nova data e não tenha 
disponibilidade de participar, solicitamos que entre em contato no e-mail 
maximusraceoficial@gmail.com para encontrarmos a melhor solução de acordo 
com a necessidade de cada um, seja o horário de largada da bateria ou a 
devolução dos valores da inscrição e taxa do site, no qual desejamos e 
queremos que todos tenham a disponibilidade em participar nesta nova data. 

Pedimos a compreensão de todos, mas o objetivo é primar pela segurança e 
ofertar o serviço de excelente qualidade, e tal tomada de decisão não foi fácil, 
tentamos de todas as formas viáveis, mas infelizmente na data do dia 31/07 
não queremos arriscar com outro tipo de estrutura que não seja a originalmente 
desenhada e que atenda todas as normas de segurança e legislação da ABNT 
vigente. 
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Manteremos a entrega dos kits nos dias 28 e 29/07 para os atletas já inscritos 
até 24/07 e realizaremos um congresso técnico explicando cada obstáculo e 
qual técnica deve ser utilizada, e o tipo de treinamento que deve ser feito para 
transpor e superar todos os obstáculos da corrida. 

O local de entrega dos kits e do congresso técnico será informado até às 18h 
do dia 22/07/2016 por e-mail, na fanpage e pela ticketagora. 

As inscrições serão prorrogadas até 15/08/2016. 

Agradecemos a confiança e contamos com a participação de todos no dia 
21/08/2016. 

 

Atenciosamente, 

 

Organizadores Máximus Race 

 


