ASSOCIAÇÃO SANTA-RITENSE DE ATLETISMO – A.S.A
SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG

REGULAMENTO
4ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG

Data: 19 de Maio de 2019
Distâncias: 10km
Largada: 08:00
Cidade: Santa Rita do Sapucaí - MG

A LARGADA E CHEGADA ACONTECERÃO NA PRAÇA BENEDITO MARQUES (AV FREDERICO DE PAULA
CUNHA), NO BAIRRO MARISTELA.

1-INSCRIÇÕES:
As inscrições são limitadas a 300 (trezentos) participantes e deverão ser realizadas através do site
www.portaldascorridas.com.br entre os dias 29 de Março 2019 e 10 de Maio de 2019. As inscrições
poderão ser encerradas antes do prazo, sem aviso prévio, caso o limite de atletas seja alcançado.
2-VALORES:
*R$ 40,00
Obs1: Atletas acima de 60 anos de idade pagam meia inscrição (R$ 20,00).
Obs2: Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência.
A Inscrição é pessoal e intransferível!
EM NENHUMA HIPÓTESE SERÁ DEVOLVIDO O VALOR DE INSCRIÇÃO PAGO. NA EVENTUALIDADE DE O ATLETA
NÃO PODER PARTICIPAR. NÃO SERÁ ACEITA A TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO PARA OUTRO ATLETA EM
NENHUMA HIPÓTESE.

3- TERMOS DE RESPONSABILIDADE
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara e concorda que:
3.1 - Os atletas menores de 18 anos (igual ou superior a 16 anos) só poderão participar da corrida
obrigatoriamente com autorização por escrito do pai ou de um responsável legal, acompanhado de um
documento de Identidade original seguido de uma cópia que será apresentado na retirada do kit. Anexo II
do termo de responsabilidade no final deste documento.
3.2 - Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros.
3.3 - Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.
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3.4 - Está ciente de que deve consultar um médico e professor de Educação Física, especializado em preparar
atletas para competições, em especial, corridas de rua.
3.5 - Isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer responsabilidades sobre
os objetos deixados por ele no guarda-volumes.
3.6 - 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.
3.7 - Está ciente deste regulamento.
3.8 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. Os atletas que não estiverem
portando o n° de peito e o chip não serão autorizados a participar da prova.
3.9 - Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as
despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
3.10 - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para
atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção, e atendimento médico
propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade desta.
3.11 - Seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO
de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.

4. CATEGORIAS 10 km
4.1 - Serão disputadas as seguintes categorias (será considerada a idade do atleta em 31/12/2019 para
definição da categoria do atleta).

CATEGORIAS MASCULINAS

CATEGORIAS FEMININAS

Cat.01: 16 a 19 anos

Cat.01: 16 a 19 anos

Cat.02: 20 a 24 anos

Cat.02: 20 a 24 anos

Cat 03: 25 a 29 anos

Cat 03: 25 a 29 anos

Cat.04: 30 a 34 anos

Cat.04: 30 a 34 anos

Cat.05: 35 a 39 anos

Cat.05: 35 a 39 anos

Cat.06: 40 a 44 anos

Cat.06: 40 a 44 anos

Cat.07: 45 a 49 anos

Cat.07: 45 a 49 anos

Cat.08: 50 a 54 anos

Cat.08: 50 a 54 anos

Cat.09: 55 a 59 anos

Cat.09: 55 a 59 anos
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Cat.10:+ de 60 anos

Cat.10:+ de 60 anos

5. PREMIAÇÃO POR EQUIPE
5.1 – As 3 (Três) maiores equipes inscritas, receberão troféu de 1º ao 3º lugar.
5.2 – Para concorrer a premiação por equipe, o responsável deverá inscrever todos os seus atletas no site
(www.portaldascorridas.com.br) e preencher digitalmente a FICHA POR EQUIPE que se encontra no final
deste documento com o NOME COMPLETO de todos os atletas inscritos. Este formulário deverá ser
encaminhado até o dia 10 de Maio de 2019 no e-mail da organização para a conferência
(corridadeaniversariosrs@gmail.com).

6. KIT E CHIP
6.1. O kit do atleta será composto de: a) nº de peito; b) Chip, um componente eletrônico que deve ser
amarrado no cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição vertical, c) uma camiseta alusiva do evento.
6.1.2. Poderá a Organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas durante a realização da
inscrição, entretanto este ato será de acordo com a disponibilidade de estoque. As peças de vestuário são
oferecidas pela Organização como forma de cortesia, com cotas limitadas de quantidade, portanto não
serão feitas trocas de tamanho no ato da retirada do kit. As camisetas terão tamanho único (P, M e G).
6.2. Os kits serão entregues no dia 18/05/19 (sábado) das 13h às 18h no local da prova (Praça Benedito
Marques – Av. Frederico de Paula Cunha) aos ATLETAS QUE RESIDEM EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ ou
região.
6.3. NO DIA DA PROVA SERÃO ENTREGUES SOMENTE OS KITS DOS ATLETAS VISITANTES, DAS 6h:30 ÀS
7h:30, ENCERRANDO PONTUALMENTE NESSE HORÁRIO AS ENTREGAS. NÃO SERÃO ENTREGUE KIT APÓS
ESTE HORÁRIO.
6.4. O kit e o chip poderão ser retirados por terceiros, desde que seja maior de idade. O terceiro deverá
apresentar também, cópia de Documento de Identidade do atleta e comprovante de pagamento da inscrição.
6.5. O atleta deverá conferir o kit no balcão de retirada. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois
da retirada do chip e a organização da prova está desobrigada a fornecer classificação do atleta em caso
de falha no chip.
6.6. O uso do n.º de peito e do chip é obrigatório. Estará automaticamente desclassificado o atleta que não
utilizá-los.
6.7. A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a Comissão
Organizadora na divulgação dos resultados.
Único – A organização reserva-se o direito de entregar o chip de cronometragem, elaborar e fornecer os
resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos. Para isso, o participante fica ciente de que a
responsabilidade do correto uso do chip e instalação em seu corpo é de sua exclusiva responsabilidade, bem
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como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e
os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência ou perda de informações, ficando isenta a organização
do fornecimento dos mesmos.
6.8. Ao final da prova o atleta receberá a medalha de participação.
6.9. O tempo de prova e a classificação serão determinados eletronicamente por meio do chip e pela
passagem do atleta nos tapetes localizados nas linhas de largada e chegada. O critério de classificação será
por tempo líquido.
6.10. A largada da prova pode sofrer alterações devidas necessidade dos organizadores, somente será dada
a largada da prova após comprovação final do árbitro, dando assim total segurança a todos os participantes.
6.11. A largada da prova acontecerá sobre quaisquer condições climáticas, ou seu adiamento ou mudança
de data, caso a organização achar necessária esta poderá ser cancelada, adiada e ou atrasada por qualquer
motivo que coloque em risco os participantes.
6.12. Fica o participante responsável por observar durante o evento, qualquer movimentação de veículo que
venha furar o bloqueio, e ainda responsável por ficar em alerta caso haja condutores distraídos, deixando
assim a organização isenta de qualquer incidente que possa ocorrer.

7. PREMIAÇÃO GERAL
7.1. PREMIAÇÃO 10 km
7.1.1. Premiação de troféu para os 5 primeiros masculinos e femininos geral.
1º lugar - Troféu
2º lugar - Troféu
3º lugar - Troféu
4º lugar - Troféu
5º lugar - Troféu

7.2. – PREMIAÇÃO FAIXA ETÁRIA ( MASC/ FEM ) 5 em 5 anos.
7.2.1 - Premiação de troféu para os 3 primeiros masculinos e femininos por faixa etária.
1º lugar - Troféu
2º lugar - Troféu
3º lugar - Troféu
7.3 - Medalha para todos os inscritos que completarem a prova.
7.3.1 – NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO, SEGUINDO A SEGUINTE ORDEM: GERAL E FAIXA ETÁRIA.
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Obs: Não será entregue o Kit, Troféus e Medalhas após o término do evento.

Parágrafo único:
Todos os atletas no final da prova contarão com:
a. Praça de alimentação
b. Água
8. DISPOSIÇÕES GERAIS AO ATLETA
8.1. As inscrições são pessoais e intransferíveis.
8.2. O atleta não poderá ultrapassar a linha de largada antes da largada da corrida e nem fazer a
ultrapassagem dentro do funil de chegada.
8.3. Não será permitido fazer atalhos, saindo do percurso oficial da corrida, tendo que passar pelo tapete de
controle nos locais determinados pela Comissão Organizadora.
8.4. É obrigatório o uso do número de peito. O número não poderá ser dobrado.
8.5. Atletas que participarem com nome, idade ou números trocados ou em outra faixa etária que não seja
a dele, ou que cometer qualquer outro tipo de infração PROPOSITAL e ainda que agir de maneira
antidesportiva, levando ou não vantagens, será desclassificado da prova. Cabe a organização analisar os fatos
ocorridos para tomar as decisões corretas.
8.5.1. Serão feitas as impressões dos tempos antes da premiação e colado em um local para que o atleta
possa conferir o resultado e corrigir, se necessário e com a aprovação da organização. Será verificado junto
a empresa responsável pela cronometragem o cadastro do atleta participante e analisar a sua reivindicação
de alteração do tempo ou sua classificação para que a organização posso tomar as ações corretas.
8.6. Caso o atleta desrespeite a organização do evento, será desclassificado da prova.
8.7. Os Organizadores e os patrocinadores não se responsabilizarão por incidentes que ocorrerem com os
atletas durante a prova, mas, serão tomadas todas as providências quanto à segurança e atendimento
médico.
8.8. Caso o atleta tenha que ser hospitalizado, os custos da internação serão por conta do atleta.
8.9. No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse regulamento, e
atesta encontrar-se em perfeitas condições físicas e mentais para participar da prova.
8.10. A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens
oficiais da prova.
8.11. Os atletas que ficarem classificados por faixa etária só poderão retirar os troféus no dia do evento.
(APÓS A DATA NÃO SERÃO ENTREGUES).
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8.12. A prova terá duração máxima de 02h30min.
8.13. A prova será realizada em qualquer condição climática.
8.14. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova.
8.15. O resultado oficial será divulgado no site www.portaldascorridas.com.br
- RECOMENDA-SE SEMPRE UMA AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL
HABILITADO NA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA.

9 - COMISSÃO ORGANIZADORA.
Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela Comissão Organizadora. O contato será
através do e-mail : corridadeaniversariosrs@gmail.com ou diretamente no pós prova.
A comissão organizadora poderá a qualquer momento suspender, atrasar ou até mesmo cancelar o evento
caso falte segurança para os participantes.

Realização

Apoio
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Anexo II DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE ATLETA MENOR DE IDADE

Pelo presente instrumento, eu (nome do responsável)___________________________________________
_______________________________________________________________________,
portador
da
identidade nº ________________________, residente no endereço _______________________________
____________________________________________________________, responsável legal pelo menor
(nome do atleta menor de idade) ____________________________________________________________
_______________________________________, declaro que: a. Autorizo a participação do menor acima
citado na 3ª Corrida de Aniversário de Santa Rita do Sapucaí-MG, que será realizada no dia 19 de Maio de
2019, na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG.
b. Li e estou de acordo com o Regulamento do evento e assumo a responsabilidade pelo cumprimento das
normas estabelecidas.
c. O Atleta Menor de Idade participa do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores;
d. O menor acima citado está em plenas condições de saúde e declaro estar capacitado para participação no
evento.
e. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por ele causados durante
a sua participação neste evento.
f. Por este instrumento cedo todos os direitos de utilização da imagem do menor (inclusive direitos de arena),
renunciando o recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas, com materiais de divulgação,
campanhas, informações, transmissões de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções
comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que
venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas
pela organização e seus parceiros comerciais.
j. O menor aceita não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega
de kits, ou qualquer área de visibilidade no evento, voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção,
nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais
sem autorização por escrito da organização, e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em
risco a segurança do evento, participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização
ou autoridades das áreas acima descritas.

Santa Rita do Sapucaí-MG _____/_____/_____
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________________________________________
(Assinatura do Atleta Menor de Idade)

__________________________________
(Assinatura do Responsável Legal)

FICHA POR EQUIPE
4ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
NOME DA EQUIPE:
CIDADE/UF:

NOME COMPLETO

DATA NASC.

TAM
CAMISETA
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RESPONSAVEL
RETIRADA DO
KIT:

