
  

  

  

 

REGULAMENTO  
  

INFORMAÇÕES GERAIS  

O Centro Universitário Luterano de Manaus – ULBRA está presente no estado do Amazonas há mais 

de 27 anos, trabalhando com educação de qualidade, pautada em valores cristãos e éticos. Neste ano 

será realizada a TERCEIRA CORRIDA ULBRA MANAUS - 2019. A corrida é uma realização da 

ULBRA MANAUS em parceria com a FUNDAÇÃO ULBRA – FULBRA. O evento será realizado no 

dia 27 de Outubro de 2019, tendo dois tipos de terreno, sendo eles de pista asfalto e de chão batido com 

trilha, perfazendo a distância oficial de 2.5 km para cada volta, sendo o percurso total de duas voltas 

(5.0 km) para conclusão da corrida. A corrida ocorrerá no dia 27 de outubro de 2019 (domingo), no 

Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA, na Avenida Carlos Drummond de 

Andrade, 1460 - Conjunto Atílio Andreazza, Bairro Japiim, Manaus/AM, CEP: 69077-730. As 

inscrições estão abertas para atletas de ambos os sexos.  

PERCURSO DA CORRIDA:  

Largada e chegada: Pista de atletismo da Ulbra Manaus.   

• 5 km de Corrida Masculina e Feminina: 7h15min;   

  

  

CADASTRO E IDADE: Para efeito de cadastro e apuração de resultados, será considerada a idade 

dos inscritos e participantes completada até 31 de dezembro de 2019.  

  



  

  

  

 

  

  

1 – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:  

  

DATA DE INSCRIÇÃO: 01 de agosto a 15 de setembro (limitado a 400 vagas).  

OBS: A comissão do evento poderá aumentar a quantidade de participantes caso julgue necessário, sem 

que esta comprometa o andamento ou segurança dos participantes no evento.  

  

INSCRIÇÕES: As inscrições, regulamento e informações serão disponibilizadas pelo site 

www.ticketagora.com.br, assessocor.com.br ou pelo site neocompetição.com.br.  

  

RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL PELO EVENTO: Rodrigo Sjlender - Coordenados de 

Extensão da       ULBRA MANAUS. Fone para contato: 3616-9800 (horário: 14h às 21h) 

  

TAXA DE INSCRIÇÃO (1º LOTE):  De 01/08/2019 até 31/08/2019  

KIT TRADICIONAL R$ 50,00 (cinqüenta Reais), mais o valor da taxa do site – Camisa Poliamida / 

Nº de Peito/ Medalha (pós-prova).  

KIT SIMPLES R$ 25,00 (vinte e cinco Reais), mais o valor da taxa do site – Nº de Peito/ Medalha 

(pósprova).   

TAXA DE INSCRIÇÃO (2º LOTE): De 01/09/2019 até 15/09/2019  

KIT TRADICIONAL R$ 60,00 (sessenta Reais), mais o valor da taxa do site – Camisa Poliamida / Nº 

de Peito/ Medalha (pós-prova).   

KIT SIMPLES R$ 35,00 (trinta e cinco Reais), mais o valor da taxa do site – Nº de Peito/ Medalha 

(pósprova).   

  

DESCONTO PARA PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS: O desconto será de 50% para os inscritos 

acima de 60 anos, conforme legislação. A comprovação da idade será realizada na data da entrega do 

kit do atleta, sendo necessária a presença do corredor inscrito com documento de identificação, para 

retirada do seu material.  

  

INSCRIÇÃO CORTESIA PARA DOADORES DE SANGUE: O atleta deverá comparecer na sede 

da empresa NEOCOMPETIÇÃO, na rua Dr. Orlando Falcone, 27 - Q. 16 - Planalto, CEP: 69044-370 

Manaus/AM Manaus. Ponto de referência: Entrando na rua do posto equador (Desembargador João 

Machado), primeira casa a esquerda, no dia 09 de Setembro de 2019, das 14h às 17h, em posse de uma 

cópia da sua identificação pessoal e de doador de sangue, apresentando o mesmo no setor responsável, 

para cadastro de do atleta ao sistema, conforme número de vagas disponíveis para o evento. O 

participante inscrito como doador terá direito ao kit simples.  

2 – RETIRADA DO KIT:  

  

http://www.ticketagora.com.br/


  

  

  

 

Os atletas inscritos receberão o kit do evento em até 5 dias antes do evento, com local a ser informado 

pelos meios de comunicação da Instituição e e-mail (para os que cadastrarem).  

Os kits somente serão retirados mediante a apresentação de um documento de identidade e o 

comprovante de pagamento do site, para verificação com o relatório.  

  

Não haverá entrega de números e kits em outro local ou data, fora dos informados nos dias anteriores 

ao evento.  

  

3 – KIT DE PARTICIPAÇÃO:  

  

O kit, de acordo com a inscrição do atleta, poderá contar 

com:  01 (uma) sacola;   

01 (uma) camiseta de poliamida dry da prova;  

01 (um) número de peito;  

01 Medalha (pós prova)   

  

  

              
                          

 Medalha (pós-prova)               Troféu (Equipe)  



  

  

  

 

                                            
  

OBS.: O Tamanho da Camiseta (vinculada ao Kit do Atleta) será entregue de acordo com a 

disponibilidade da Grade de Tamanhos disponíveis, nos dias e horários da entrega divulgados 

neste regulamento.  

  

4 – O NÚMERO DE PEITO:  

  

No kit, o atleta receberá seu número de identificação que virá acompanhado do chip de cronometragem.  

No dia da prova, o número deverá ser afixado no peito, com alfinetes, à frente do uniforme de corrida. 

Cada número é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.  

  

5 – O CHIP DESCARTÁVEL:  

  

Nesta prova será utilizado o chip descartável. O chip deverá ser afixado no tênis do atleta. Caso tenha 

alguma dúvida de como proceder, antes de tentar afixar o atleta deverá procurar o staff da prova para 

ser orientado quanto ao procedimento de fixação do chip no tênis. O uso do “chip” é obrigatório para 

os inscritos, acarretando a desclassificação se o mesmo não for utilizado; a não utilização do chip 

implicará na penalidade de o atleta não receber a medalha de participação no evento.  

  

6 – GUARDA-VOLUMES:  

  

Será colocada à disposição dos ATLETAS inscritos, guarda-volumes na região da largada e chegada. 

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO recomenda que os participantes evitem deixar dinheiro em espécie 

e objetos de valor no guarda-volumes, além dos itens como relógios, roupas, acessórios de alto valor, 

equipamentos eletrônicos ou de som, bem como celulares, cheques, cartões de crédito etc.  

  

7 – POSTOS DE HIDRATAÇÃO – ÁGUA MINERAL:  

  

Serão disponibilizados postos de hidratação com água mineral nos locais de largada, retorno e chegada 

dos participantes da prova.  

  

8 – ESTACIONAMENTO:  

  



  

  

  

 

Será disponibilizado o estacionamento da Instituição, limitado a 150 veículos. A abertura dos portões 

da Instituição para a entrada de veículos se dará às 5h da manhã no dia do evento e o seu fechamento 

às 06h40min. Após este horário, os atletas somente poderão adentrar a Instituição a pé.  

  

OBS.: A Instituição não se responsabiliza por nenhum objeto deixado dentro dos veículos; sendo de 

inteira responsabilidade dos participantes do evento a segurança da guarda de seus objetos.  

   

9 – RESULTADOS:  

  

Os resultados das provas do evento terceira corrida Ulbra Manaus 2019, serão publicadas no site oficial 

do evento e da instituição.   

A Organização do evento não é responsável por resultados publicados em outros sites, que não aquele 

oficial do evento.   

  

10 - PREMIAÇÃO:  

Todos os atletas inscritos que terminarem a prova terão direito a uma medalha de participação.   

  

  

Os demais serão premiados conforme segue abaixo:  

GERAL MASCULINO – 5 km  

  

1º LUGAR – R$ 300,00  

2º LUGAR – R$ 200,00  

3º LUGAR – R$ 100,00  

MEDALHAS OUROS, PRATA E BRONZE.  

GERAL FEMININO – 5 km  

  

1º LUGAR – R$ 300,00  

2º LUGAR – R$ 200,00  

3º LUGAR– R$ 100,00  

MEDALHAS OUROS, PRATA E 

BRONZE 

FAIXAS ETÁRIAS (5 km):   

  

MASCULINO   

CAT. A – 16 a 29 anos;   

CAT. B – 30 a 39 anos;   

CAT. C – 40 a 49 anos;   

CAT. D – 50 a 59 anos;   

CAT. E – 60 em diante;   

  

  

  

FEMININA   

CAT. A – 16 a 29 anos;   

CAT. B – 30 a 39 anos;   

CAT. C – 40 a 49 anos;   

CAT. D – 50 a 59 anos;   

CAT. E – 60 em diante;   

  

PREMIAÇÃO PARA AS EQUIPES: As equipes inscritas com o maior quantitativo de atletas 

participantes do evento receberão um troféu de participação com 1º, 2 e 3º 

lugares. 

  

  

11- REGRAS GERAIS:  

  

A. A idade mínima para participação do evento é de 16 anos (com autorização do ou dos responsáveis).  

B. Todos os atletas inscritos que terminarem a prova receberão uma medalha de participação.  

C. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de atendimento médico e ambulância. O 

atendimento médico de emergência de retaguarda será efetuado na rede pública.  



  

  

  

 

D. Não haverá reembolso de valores de inscrição, caso o inscrito não participe do evento.  

E. Durante o percurso da prova, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo de atletas e à sinalização do 

staff do local. Devido à perda de atenção com a paisagem ou outras distrações, o atleta deverá evitar 

correr muito próximo aos limites das laterais do percurso, o que poderá provocar tropeços no meio-

fio, ou nos objetos de segurança e demarcação ao longo do percurso.  

F. O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela Organização do evento, ficando dentro dos limites 

impostos pelo gradeamento e sinalização colocados ao longo do percurso, evitando assim acidentes 

decorrentes do contato com veículos, fora destes limites.  

G. A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá árbitros, fiscais e staffs para 

a orientação e fiscalização dos participantes.  

H. Não haverá reembolso por parte da Organização do evento, bem como de seus patrocinadores, 

apoiadores, e empresas participantes, de nenhum valor correspondente a danos a equipamentos e/ou 

acessórios utilizados pelos participantes do evento, independente de qualquer motivo, nem por 

qualquer extravio de utensílios ou prejuízos materiais que porventura os atletas venham a sofrer 

durante a participação na prova.  

I. Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os 

participantes.   

J. Não será permitido o auxílio externo aos participantes sob quaisquer hipóteses, a não ser por parte 

dos membros da Organização.   

K. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 30 

minutos após a divulgação.  

L. Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) 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 da necessidade de consultar um médico antes da prova, para 

avaliar suas reais condições de participação.  

M. Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede, outorgando a permissão irrevogável à organização 

e seus concessionários, todos os direitos de utilização de sua imagem, voz e semelhança, inclusive 

direito de arena, para finalidades legítimas e promocionais, e em conexão com qualquer meio de 

comunicação e propaganda, assim como, autoriza o possível envio de mensagens informativas, via: 

e-mails, cartas, torpedos SMS, e por outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos à televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento, e de eventos 

congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa ao evento, sendo conhecedor 

de seu formato e execução.  

N. Poderá o Organizador/Realizador do Evento suspender as atividades e o próprio evento por questões 

de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, tais como vento e 

chuva fortes, que possam prejudicar o deslocamento dos atletas, podendo ocasionar acidentes, com 

sérios riscos à integridade física dos participantes; e nesses casos, o evento será programado para 

outra data.   

O. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma 

soberana, não cabendo recursos às decisões.  

  

11 – VESTIBULAR ULBRA:  

 Todos os corredores que realizarem a inscrição para a Terceira Corrida ULBRA MANAUS, terão isenção 

da taxa de inscrição do VESTIBULAR da ULBRA para a campanha de 2020/1. A isenção se dará por meio 

de apresentação do comprovante de pagamento do site, junta a Central de Atendimento da Instituição.    



  

  

  

 

  

10 - DÚVIDAS:  

  

Dúvidas, informações técnicas e inscrições, esclarecer com a Organização do evento pelo e- 

mail:  extensão.ceulm@ulbra.br, ou pelo telefone 3616-9800 com a Coordenação de Extensão da ULBRA  

MANAUS.   

  

  

Manaus-AM, 01 de Agosto de 2019.  

  


