REGULAMENTO DA III CORRIDA RÚSTICA DO TRABALHADOR 2018

LEI Nº 24/2016
São José de Piranhas-PB

1 - A PROVA
A concentração será às 06h30min e a largada da prova será dada às 07h00min. A Corrida
Rústica terá largada única às 7 horas do dia 01/05/2018, Terça-Feira, a Largada e Chegada
será em frente ao estádio Marcone Cruz de Lacerda na Av. Centenária.
O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de inscritos,
bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de
comunicação, suspensão no fornecimento de energia. A largada será encerrada 15(quinze)
minutos após o sinal sonoro que sinalizará o início da prova. A CORRIDA será disputada na
distância de 6 km, com percurso aferido pela equipe técnica da organização, que será
amplamente divulgado no perfil do Instagran https//www.instagran.com/corridarustica/
2 – PARTICIPAÇÃO
2.1 Serão disponibilizadas 06 categorias, sendo permitido a participação de atletas de outras
cidades.
Local/Geral
- Masculino Geral: competidores de 18 a 80 anos;
- Feminino Geral: competidoras de 18 a 80 anos;
Visitantes/Geral
- Masculino Geral: competidores de 18 a 80 anos;
- Feminino Geral: competidoras de 18 a 80 anos;
Kids
- Masculino; competidores de 8 a 15 anos, completos em 2018;
- Feminino; competidoras de 8 a 15 anos, completos em 2018;

2.2 É vedado ao participante se inscrever em mais de uma das categorias (Visitantes, Geral ou
Livre), devendo optar por uma delas;
3 – INSCRIÇÃO
As inscrições para participar da III Corrida Rústica do Trabalhador serão feitas na Academia
Performance e StudiO² situada na Rua Antonio Gomes Barbosa, bairro alto da boa vista, Nº
108 e Rua Inácio Lira, bairro Centro, Nº 443 (Respetivamente), até o dia 20/04/2018, APÓS
ESSA DATA NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES. Todos os participantes deverão colaborar com
01 kg de alimento não perecível junto a 01 produto de limpeza que devem ser entregue no
local da inscrição até o dia 30/04/2017.
3.1 De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade
MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua, segundo a Norma 12,
3.2 em seu parágrafo 8º é de: § 8º Em corridas de rua, a idade MÍNIMA para atletas
participarem é a seguinte: provas com percurso até 5km: 14 (catorze) anos completos até 31
de dezembro do ano da prova.

3.3 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da CORRIDA de 5 Km,
obrigatoriamente com autorização por escrito com firma reconhecida do pai ou de um
responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de
Identidade que será retido pela Comissão Organizadora no ato da inscrição;
3.4 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema online ou na ficha de inscrição, o(a) participante aceita todos os termos do
regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o
TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento.
3.5 A inscrição na III CORRIDA RÚSTICA DO TRABALHADOR é pessoal e intransferível,
não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante
que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do
evento, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que este
venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão
Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na
prova.
3.6 A Comissão Organizadora poderá, 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.
3.7 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de
inscrição. Caso haja fraude comprovada, o(a) atleta será desclassificado da prova e poderá
responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades
competentes.
3.8 O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. Obs.:
será vedada a transferência de inscrição para outra pessoa conforme o parágrafo 3.5 deste
regulamento.
3.9 Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos PARTICIPANTES
acima de 60(sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição, ao se
inscrever na prova. Tal desconto será apresentado em uma das opções de pagamento na ficha de
inscrição. No ato do recebimento do kit, o atleta deverá apresentar comprovação de idade, essa
inscrição deverá ser feita na StudiO² ou na Academia Performance.

4 – VALOR
4.1 O custo da inscrição será de R$ 12,00 (vinte reais) por pessoa. O pagamento deverá ser
feito na Academia Performance e no StudiO² no ato da inscrição.
4.2 O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, com letra
legível e sem abreviaturas;
4.3 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor
correspondente a inscrição;
4.4 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
4.5 Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assumem as despesas
de transporte, hospedagem, alimentação, seguro e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.

4.6 O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e está ciente de que
devem consultar antecipadamente médico e professor de Educação Física.
4.7 Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.

5 - PREMIAÇÃO
5.1 Haverá premiação em medalhas para todos os participantes que completarem a prova no
tempo máximo de 01h30min após a largada;
5.2 Troféus para os cinco (05) primeiros colocados da categoria Local/Geral (Masculino e
Feminino) Premiação para os três (03) primeiros colocados na categoria Visitante/Geral e
Kids para os cinco (05) primeiros colocados (masculino e feminino), será dada logo após o
término da corrida.
6 – ENTREGA DE KITS
Serão entregues no dia 30/04/2017 (segunda-feira) a partir das 08h00min até as 16h00min no
Stúdio Performance, São José de Piranhas, Rua Antonio Gomes Barbosa, bairro alto da boa
vista, Nº 108. O atleta só receberá o Kit após a doação de 01 kg de alimento não perecível
junto a 01 produto de limpeza.
6.1 O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante confirmação de inscrição.
6.2 A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.
6.3 O kit de corrida será composto por um número de peito, alfinetes, camiseta, chip e medalha
(pós prova).
6.4 No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados e o número de
peito.
6.5 Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

7 - DA COMPETIÇÃO
A Corrida Rústica terá Largada e Chegada única às 7 horas do dia 01/05/2018, Terça-Feira, a
largada será em frente ao Estádio Municipal de Futebol Marcondes Cruz de Lacerda e
chegada será no mesmo referido local. Os(as) competidores(as) deverão estar presentes no
local da largada, impreterivelmente, 30 minutos antes do horário marcado. Para a sua
participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, o atleta, nas linhas de
partida e chegada deverá obrigatoriamente esta vestindo a camisa oficial da corrida, número
afixado frontalmente para possibilitar a identificação, e uso do Chip. Caso o atleta não esteja
usando os acessórios necessários citados acima, estarão sob pena de desconsideração do
tempo e desclassificação. É de responsabilidade de cada corredor o seu material necessário
para a corrida. A prova será realizada independentemente das condições climáticas. Fica
vedado o atleta cortar ou burlar o trajeto da corrida, bem com subir em calçadas, praças e
meio-fio, sendo assim favorecido num percurso/tempo menor que os outros competidores.

8 - CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO NA
CORRIDA

8.1 Ao participar da III CORRIDA RÚSTICA DO TRABALHADOR, o(a) atleta assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova,
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua
aptidão física para participar da corrida.
8.2 Todos(as) os(as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos(as) atletas.
8.3 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física
e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
8.4 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o
percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes.
8.5 A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas,
despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida. Porém, em
cumprimento as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), será disponibilizado um
serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos
hospitais da rede pública de saúde.
8.6 O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.

9 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
9.1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 6Km.

9.2 Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades
físicas.
9.3 Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e
morte), isentando a Subseção de seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE
TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
9.4 Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
PROVA.
9.5 Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits,
ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material
publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores;
e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos
participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.
9.6 Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou
prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e
que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas
as mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas
em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em
qualquer tempo.
9.7 Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra
o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da
prova.
9.8 Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem
geração de ônus para a Subseção dos organizadores, mídia e patrocinadores.
9.9 Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública
todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros
gastos despendidos pelo atleta será suportados única e exclusivamente por mim, isentando a
Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes
custos.
9.10 Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento;
antes, durante ou depois do mesmo.
9.11 Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha
participação nesta PROVA.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Organizadora da Corrida Rústica do Trabalhador, bem como seus
PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não se responsabilizam por
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou outros participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. A Comissão Organizadora
providenciará serviço de atendimento médico de urgência ao longo do trajeto e no ponto de
chegada assim como de água para hidratação dos atletas. O descumprimento de qualquer
previsão deste regulamento ou a adoção de comportamento anti-desportivo acarretará punição
e exclusão do participante da competição, os atletas de todas as categorias deverão usar
somente a camisa oficial da corrida durante todo evento e fica proibida a descaracterização de
qualquer assessório, como cortes ou pinturas de camisas, caso isso ocorra o atleta será
automaticamente desclassificado da prova. Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela
Comissão Organizadora.

