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REGULAMENTO DA HERBALIFE RUN 5K 

 

OBJETIVO  

Proporcionar a prática do esporte, através do atletismo, fundamentado na ação 

socioeducativa, vislumbrando a criação da cultura e do hábito esportivo, favorecendo o 

intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre os atletas e a sociedade em Geral.  

ORGANIZAÇÃO  

A organização da corrida estará sob a responsabilidade do Professor Junior Maradona. 

DOS PARTICIPANTES 

Todos os atletas de ambos os sexos. Atenção! Atletas menores de 18 anos deverão preencher 

o termo de responsabilidade (na ficha de inscrição) com autorização do responsável, para 

participação na corrida de 5km.  

DAS INSCRIÇÕES  

Todas as inscrições deverão por obrigação serem feitas pelo site www.ticketagora.com.br, 

exceto os alunos do GALPÃO AULAS, podendo também realizar na instituição. 

- As inscrições de terceiros serão aceitas mediante apresentação da carteira de identidade 

(xerox) e os seguintes documentos: Nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail e 

telefone. O atleta que fizer a inscrição assinará o termo de compromisso, isentando a 

organização da assinatura do termo de responsabilidade individual e futuras implicações. 

- As inscrições de grupos de corrida, por meio de suas respectivas assessorias, poderão ser 

aceitas de uma só vez, desde que constem a relação de nomes e os seguintes dados: Nome 

completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone e nome da assessoria.   

- O responsável pela inscrição do grupo assinará o termo de compromisso, isentando a 

organização da assinatura do termo de responsabilidade individual e futuras implicações. - O 

período das inscrições será de 03.08.2019 a 03.11.2019.  

- O limite máximo de participantes é de 1.000 atletas. 

TAXA DE INSCRIÇÃO  

A taxa de inscrição por atleta será cobrado de acordo com a classe que o mesmo se enquadre:  

Classe Categoria Geral individual.................................................................R$ 100,00  
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Classe Assessorias ou equipes com 05 a 10 participantes, inscritos no mesmo 

ato...............................................................................................R$ 90,00 por atleta 

Classe Assessorias ou equipes (mais de 10 corredores) inscritos no mesmo ato .......... R$ 80,00 

por atleta. 

Idosos, PNE......................................................................................R$ 50,00. 

Inscrições Kit slim (numero de peito e medalha Finisher) .......................................  R$ 50,00.  

 

EVENTOS TESTE  

Todos serão realizados no percurso da corrida para funções de pré venda: 

Agosto - 31/08 - Evento de Lançamento -   
Setembro - 21/08 -  Evento de Primavera -  
Outubro - 12/10 - Evento dia das Crianças -  
 

Nesses eventos teste as doações de brinquedos ou pares de tênis o atleta terá um bônus 

para a realização da sua inscrição individual, caso seja inscrição em equipe já não terá o uso 

do seu bônus. 

 

CALENDÁRIO E LOCAL DO EVENTO 

 Data: 17.11.2016 (Domingo)  

Local: Condomínio Meridian Sports Home 

Horário da Largada: Masculino e Feminino 8:00hs 

 

DO KIT DO ATLETA PARA A CORRIDA  

 

O kit do atleta é composto por:  

- Camisa do evento; - Chip;  

- Numeral de corrida (deverá ser fixado na camiseta);  

 - Medalha Finisher para os 300 primeiros a completar a prova. 
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LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DO KIT  

Os kits deverão ser retirados exclusivamente na sede do GALPÃO AULAS, na Viela da 

Rodoviária, 9 – Bairro Carrilho – GOIANÉSIA – GO.  

• A partir do dia 15.11.2019 (quinta-feira) até o dia 16.11.2019 (sábado) 

• Horário: 7h ás 19h.  

• Não haverá entrega de kit no dia da corrida, em caso de alteração na entrega do kit, os 

atletas serão comunicados. 

DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS  

A apuração dos resultados da prova será feita pela organização da prova divulgará os 

resultados em até 72 horas após o término da prova. O mesmo estará disponível no site da 

cronometragem. 

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO  

A participação será aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos, 

conforme determinação da CBAT, salvo aqueles com autorização, assinatura e 

acompanhamento do pai e/ou responsável durante o percurso. 

Premiação Geral feminino e masculino:  

Troféus 1. Ao 5. Lugar –  

Categoria Geral (MASCULINO E FEMININO) 

1º R$500,00  

2º R$400,00  

3º R$300,00  

4º R$200,00  

5º R$100,00  

MAIOR EQUIPE – *SERÁ CONSIDERADA EQUIPE MAIOR QUE 10 PESSOAS INSCRITAS PELA 

MESMA ENTIDADE. 

1º R$400,00  

2º R$200,00  

3º R$100,00  
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CONSULTOR HERBALIFE COM MAIOR NUMERO DE INSCRITOS -  *PREMIAÇÃO VALIDA 

PARA O CONSULTOR QUE SE CADASTRAR COMO CONSULTOR/EQUIPE. 

1º R$ 200,00  

2º R$ 150,00  

3º R$ 100,00  

AS DEMAIS CATEGORIAS QUE PODERÁ SER CRIADA ATÉ O DIA DA COMPETIÇÃO SERÁ 

PREMIADA APENAS COM BRINDES DOS PARCEIROS DO EVENTO. 

Medalhas de participação para todos os participantes que completarem a prova, mediante a 

entrega do ticket. 

 

PERCURSO 

- O percurso será utilizado o mesmo da Edição de 2018, com ressalvas na largada e chegada 

que serão feitos todas pelo lado externo do Condomínio Meridian. 

Conforme anexo: 
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DOS PATROCINADORES E PARCEIROS 

 

- No dia do evento os patrocinadores e parceiros, juntamente com as assessorias terão local 

de colocar suas acomodações, tendo algumas ressalvas: 

Não será poderá ser comercializado e nem sublocado local para a comercialização, 

degustação ou até mesmo exposição de nenhum suplemento que não seja o da 

Patrocinador oficial do evento. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

As inscrições são pessoais e intransferíveis.  

Em caso de desistência, a taxa de inscrição não será reembolsada.  

No ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste regulamento e 

atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar da prova.  

Será colocado à disposição dos atletas inscritos guarda-volumes.  

A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda volumes.  

A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda volume, uma 

vez que se trata de um serviço de cortesia.  

Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter dentro do percurso 

conforme orientação dos fiscais.  

A não obediência poderá levar a desclassificação do atleta.  

A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a 

segurança dos atletas. Decisão e condição que será julgada pelos coordenadores gerais da 

prova.  

Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova.  

A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local da 

prova, com ambulância e recursos necessário para os primeiros socorros. Caso seja necessário 

o atendimento hospitalar e medicamentos, os custos serão de responsabilidade do atleta.  

A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que os atletas 

venham a sofrer, antes, durante, e após o evento.  
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A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término. 

Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da competição deverá ser feita por escrito 

à organização em até 10 dias após a primeira publicação do resultado no site, através do 

contato de suporte da cronometragem contratada.  

A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e 

filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes.  

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 

 


