
Iª CORRIDA E CAMINHADA OUTUBRO ROSA MARQUES RODRIGUES 
 
O Colégio Marques Rodrigues organiza a I CORRIDA E CAMINHADA OUTUBRO ROSA 
MARQUES RODRIGUES NO DIA 20/10/2019 ÀS 7:40 HORAS. 
 
Art. 2º - A I Corrida e Caminhada Outubro Rosa Marques Rodrigues será realizada no dia 
20 de outubro de 2019, com largada às 07h40m (sete horas e quarenta minutos) na Rua 
Victor Guizard, no Bairro Jabour (Senador Camará), em frente ao Colégio Marques 
Rodrigues. Terá o percurso de 4km (Corrida e Caminhada). 
 
Art. 3º - Poderá se inscrever, qualquer atleta profissional ou amador (COM 15 ANOS 
COMPLETOS) e ambos largarão juntos, não havendo divisão em baterias, pelotões ou 
ondas, ou ainda por categorias) 
 
Art.4º - A I Corrida e Caminhada Outubro Rosa Marques Rodrigues será realizada em 
diversas categorias abaixo descritas, tanto no masculino quanto para o feminino. 
 
CATEGORIAS 
SERÃO PREMIADOS COM TROFÉUS OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS NO GERAL, 
MASCULINO E FEMININO; 
 
SERÃO PREMIADOS COM MEDALHAS ESPECIAIS OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS 
MASCULINO E FEMININO NAS SEGUINTES FAIXAS ETÁRIAS: 
 
15 À 19 ANOS COMPLETOS (M e F)  
20 À 29 ANOS COMPLETOS (M e F) 
30 À 39 ANOS COMPLETOS (M e F) 
40 À 49 ANOS COMPLETOS (M e F) 
50 À 59 ANOS COMPLETOS (M e F) 
60 ANOS EM DIANTE (M e F) 
 
Art. 5º - A inscrição individual custará R$ 55,00 (1º lote), R$ 65,00 (2º lote) e R$ 75,00 (3º 
lote) 
Inscrições: 
• Via email; 
• WatsApp; 
• Secretaria do Colégio Marques Rodrigues (período de expediente) 
• Facebook na página do Colégio Marques Rodrigues 
 
Documento necessário para inscrição: RG, CNH ou CARTEIRA PROFISSIONAL); 
 
Art. 6º - A data de retirada dos kits será divulgada em breve nas redes sociais (Facebook, 
Instagram, watsApp) e por email cadastrado no momento da inscrição; 
 
Art. 7º - A prova premiará os 3 primeiros colocados no geral e por faixa etária (Masculino e 
Feminino); A caminhada não terá premiação, mas ao completar a prova, bem como todo 
participante da corrida, receberá medalha de participação da prova; 
 
Art. 8 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente que venha 
ocorrer com os participantes durante a prova. Contudo, todas as medidas de seguranças 
serão tomadas;  
 
Art. 9º - Haverá nos pontos estratégicos, árbitros que indicarão o percurso, sendo que o 
encurtamento do trajeto pelo atleta, desviando-se do percurso ou usando outro meio ilícito 
implicará na sua desclassificação. 
 



Art. 10º - Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara está concordando que:  
 
1. A participação da prova é de livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores) e que o 
mesmo está saudável e treinou apropriadamente para a prova;  
2. Está ciente que deve consultar médico e/ou professor de educação física especializado 
em preparar atletas para competições, antes de se inscrever para a mesma; 
3. Autoriza o uso de fotografias, filmes ou outra gravação pela organização, contendo 
imagens de sua participação no evento; 
4. Leu e está ciente desse regulamento que estará disponível no site das inscrições. 
 
Art. 11º - Para a I Corrida e Caminhada Outubro Rosa Marques Rodrigues, os atletas 
usarão número de identificação no peito para controle da organização e chip. Os atletas 
que não portarem o número e o chip serão desclassificados; 
 
Art. 12º - A I Corrida e Caminhada Outubro Rosa Marques Rodrigues terá o controle 
através dos chips e a Cronometragem será controlada pela empresa contratada que irá 
gerar e fornecer o resultado logo após o término da corrida contendo a classificação dos 
atletas; 
 
Art. 13º - No percurso haverá pontos de distribuição de água para os atletas inscritos na 
prova;  
 
Art. 14º - O atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita o 
regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguro e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes de sua participação antes, 
durante e depois do evento;  
 
Art. 15º - A entrega da premiação será realizada logo após o término da competição, assim 
que empresa responsável pelo controle, finalizar os relatórios; Serão premiados no pódio 
os primeiros colocados no Geral e os demais nas categorias por faixa etária, poderão 
retirar sua premiação na tenda montada para tal; 
 
Art. 16° - SERÁ DESCLASSIFICADO O ATLETA QUE: 
1. Não cumprir rigorosamente o percurso;  
2. Dificultar a ação de outro atleta durante o percurso; 
3. Ultrapassar outro atleta dentro do funil da chegada; 
4. Apresentar durante a realização da prova uma conduta antidesportiva; 
5. Utilizar meios ilícitos quaisquer. 
 
Art. 17° - CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
1. O atleta poderá competir em uma faixa etária de idade inferior sendo vedado o contrário; 
2. O número de peito, recebido pelo atleta no momento da confirmação será o mesmo 
para toda a competição, sendo o atleta responsável por sua guarda e posse; 
3. Não será permitida a participação de nenhum atleta sem sua devida numeração, nem 
permitida a sua troca por outro número; 
4. Na prova de corrida de rua o número de peito deverá ser fixada na parte da frente do 
uniforme; 
5. Os atletas deverão comparecer para as provas devidamente uniformizadas. O uniforme 
compreende: calção ou calça de agasalho, tênis e camiseta, adequados às provas; 
 
Art. 18°- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão 
Organizadora da prova. 
 


