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Regulamento 
Data:06/10/2019 

Cidade: São Paulo / SP  

Local: Av. Miguel Yunes 

Inscrições:www.ticketrun.com.br 

Distâncias: 4Km Corrida e Caminhada, 8Km Corrida e Corrida Kid's 

Horário das Largadas: 08:00 – Corridas e Caminhada 

                                    09:00 – Corridas Kid's (Concentração) 

Kit para Corredor (4 Km e 8 Km): Camiseta, Sacochila, Número 

Peito e Chip. 

Kit para Caminhante (4 Km): Camiseta e Número Peito. 

Kit para Kid's: Camiseta e Número Peito. 

Entrega dos Kits: No local das 06:00 ás 07:00hs 

Premiações: 
Geral Masculino (1º., 2º. e 3º.), 4 Km e 8 Km 
Geral Feminino (1º., 2º. e 3º.), 4 Km e 8Km 

1. Categoria Caminhada não haverá classificação nem premiação. 

Valores: 

 Em lote único de R$ 60,00. 
 

REGULAMENTO DA 14ª CORRIDA ECOURBIS 2019 

 

1. A 14ª CORRIDA ECOURBIS 2019 será realizada no dia 06 de outubro de 2019, 

em comemoração aos 15 anos da Empresa, em duas distâncias para os adultos, 

de 4 Km Corrida e Caminhada e 8km Corrida (Distâncias aproximadas). 

2. A largada para ambas as distâncias  de Corrida e Caminhada será dada às 

08:00.  

3. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 02 de outubro de 2019, ou até 

término das vagas disponíveis, pelo Site http://www.ticketrun.com.br, com os 

seguintes valores para a corrida e caminhada:  

o Lote único:Até 15 de Setembro de 2019, R$ 60,00 

o Os descontos por idade estarão disponíveis SOMENTE no site de 

inscrições. 

Caso seja verificado inscrições com desconto por idade sendo usado por 

pessoas menores que 60 anos, fica obrigatório o pagamento da 
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diferença, mediante boleto bancário a ser enviado pela organização. O 

não pagamento dessa diferença permitirá aos organizadores incluir o 

infrator no SPC. 

o Taxa de conveniência poderá ser aplicada às inscrições pelo site. 

Ver datas limites e condições de pagamento para boleto e cartão de crédito no  

site. 

4. Os organizadores podem encerrar as inscrições se o limite de vagas for atingido. 

5. Não haverão em hipótese alguma inscrições no dia da Prova. 

6. Atletas com 60 anos ou mais não terão direito ao desconto por idade nas 

inscrições do dia da prova. Esse direito somente por inscrições realizadas pelo 

site.  

7. O tamanho da camiseta será de acordo com a disponibilidade no site.  

8. A idade mínima autorizada para participação é de 16 anos para a corrida de 4 

Km, com a autorização de pais ou responsável legal e de 18 anos para a corrida 

de 8Km. 

9. Os kits deverão ser retirados no dia e local da prova, das 06:00 as 07:00 hs e 

pessoalmente.Kits não serão entregues para terceiros, mesmo com autorização. 

10. Não serão entregues kits após o evento. Quem não retirar o kit no prazo acima, 

perderá o direito ao Kit. 

11. Atletas menores de idade e respeitando a distância permitida, deverão trazer 

autorização do responsável legal para realizar a corrida e seu kit somente pode 

ser retirado por este responsável. 

12. Os atletas que se beneficiam do desconto por idade, só podem retirar o kit 

pessoalmente e devem comprovar a idade de 60 anos no dia da prova. Caso 

não comprovem, não poderão retirar seus kits sem efetuar o pagamento da 

diferença. 

13. O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

14. A inscrição é pessoal e intransferível e não será permitido a troca por outra 

pessoa em qualquer circunstância. 

15. A cada participante será fornecido um número de peito e um chip que devem 

ser obrigatoriamente usados e de forma correta.  

16. Não será permitido participar sem o número de peito e o chip, ato este passível 

de desclassificação. 

17. Os organizadores e a empresa de cronometragem não se responsabilizam pela 

não marcação de seu tempo, caso o NP e/ou chip não sejam utilizados de forma 

correta, conforme orientação recebida. 

18. No caso de ocorrência de alguma falha ou não marcação de tempo e tendo o 

atleta, respeitado os itens 15 e 16, a empresa de cronometragem não 

dispensará esforço para resolver o problema de forma mais plausível possível.  

19. Os participantes que largarem em local diferente do indicado pela organização, 

serão desclassificados. 

20. Todos deverão manter-se exclusivamente no traçado determinado no percurso. 

21. Aquele que não completar corretamente a distância escolhida será 

desclassificado.  

22. Desde já, e consciente desta situação, os atletas assumem total 

responsabilidade por qualquer acidente que possam sofrer.  

23. Ao finalizar sua prova, fica proibida a permanência próxima às rampas de 

cronometragem, mínimo de 3 metros. 

24. Haverá premiação para a 14ª CORRIDA ECOURBIS assim distribuída:  

 Troféus para os (03) Três primeiros colocados nas classificações gerais 

masculinas e femininas de ambas as distâncias, 4 e 8K Corrida. 

 Medalhas de FINISHER para todos os concluintes, inclusive caminhada; 

25. A 14ª CORRIDA ECOURBIS será realizada com qualquer condição climática, 

podendo ser cancelada, pelos organizadores, caso haja condições que coloquem 

em risco a integridade física dos participantes. 



14ª CORRIDA ECOURBIS 06 DE OUTUBRO 

  
 

  

 

26. Haverá Guarda-Volumes para que os participantes possam guardar seus 

pertences que será desativado às 11h00 salientando que a Comissão 

organizadora e os Patrocinadores do evento não se responsabilizam por 

qualquer quantia em dinheiro ou objetos de valor deixados no mesmo. 

27. O atleta devidamente inscrito declara, desde já, que se encontra em boas 

condições físicas e que se preparou suficientemente para a conclusão da 

distância escolhida e que isenta os organizadores, patrocinadores e empresas 

apoiadoras, de qualquer problema que venha a sofrer durante o período 

estabelecido da prova.  

28. A organização se reserva o direito de NÃO aceitar a inscrição de algum atleta 

que não esteja em conformidade com as exigências desse regulamento e das 

normas da CBAt.  

29. A corrida terá duração máxima de 60 minutos para a modalidade de 4 Km e de 

90 min para a modalidade de 8 Km. Período que a organização se responsabiliza 

pelo trajeto e demais condições de segurança que estejam sob sua alçada e 

controle.   

30. O atleta, ao se inscrever e participar da prova, desde já autoriza o uso de sua 

imagem, por foto ou vídeo, em divulgação promocional, institucional ou 

comercial. 

31. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a 

decisão final e incontestável. 

 

 

 

CORRIDA KID'S 
 
A largada da CORRIDA ECOURBIS KID'S será às 09h30.  
Poderão participar da corrida, crianças de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 
com o Regulamento Oficial da prova. 
. 
1. INSCRIÇÃO 
 

 A idade mínima para crianças participarem da corrida é de 2 (dois) anos. 

 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 
apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o responsável pelo 
participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade 
pela participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte 
integrante deste regulamento. 

 As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site: 
www.ticketrun.com.br;  e custarão R$30,00(Trinta Reais) em lote único até que sejam 
preenchidas todas as vagas disponíveis. 

 O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 
 
2. Entrega de Kits 
 

 A entrega dos kits acontecerão no dia e local da prova a partir das 07hrs até as 
08:45h.. 

 O (a) participante que não retirar o seu kit ficará impedido de participar da prova e 
perderá o direito ao kit.  

 O Kit somente poderá ser retirado pelo responsável mediante apresentação da 
confirmação de inscrição e o respectivo recibo de pagamento. 

 O kit de corrida será composto por um número de peito, alfinetes e camiseta de tecido 
tecnológico. 

 Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 



14ª CORRIDA ECOURBIS 06 DE OUTUBRO 

  
 

  

 

 
3. Instruções e regras para a corrida 
 

 Os responsáveis deverão estar com as crianças participantes no local de largada, com 
pelo menos 30 minutos de antecedência (antes da largada de sua bateria), quando 
serão dadas as instruções finais; 

 É obrigatório o uso do número do atleta no peito. Qualquer mutilação dos números 
implicará em sua desclassificação; 

 A participação na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, 
bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização da 
organização da prova, com exceção da categoria de 2 a 4 anos; 

 
4. Premiação 
 

 Todas as crianças que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de 
participação (finisher).  

 Para receber a medalha é obrigatório que a criança esteja portando o número de peito. 

 Só será entregue 1 (uma) medalha por criança. 
 

 
5. FAIXAS ETÁRIAS/ DISTÂNCIAS 
Faixa etária  Distância  Horários de 

largada  
2 a 4 Anos  50m  09h30  
5 a 6 Anos  100m  A seguir  
7 a 8 Anos  200m  A seguir  
9 e 10 Anos  400m  A seguir  
   
   
   
   
   
   
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Responsabilidades:  

a) Ao efetuar a inscrição para a CORRIDA ECOURBIS KID'S, os responsáveis pelos 

participantes declaram que aceitam e estão de acordo com todos os termos do Regulamento 

da Corrida e suas regras. 

b) Ao efetuar a inscrição do participante os responsáveis assumem automaticamente:  

 Total responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição;  

 Total responsabilidade no que se refere às perfeitas condições de saúde do 

participante e à inexistência de qualquer impedimento para que o participante faça 

parte da CORRIDA;  

 Todos os riscos envolvidos e suas conseqüências pela participação, isentando os 

organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 

porventura o participante venha a sofrer, advindos da participação nesta CORRIDA.  

 Os responsáveis pelo participante declaram ainda, que se comprometem a instruir o 

participante a seguir atentamente as orientações da Organização, e portanto isentando 

de qualquer responsabilidade quando o participante se recusar a seguir as suas 

orientações. 
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 O responsável, ao  inscrever a criança para participar da CORRIDA 

ECOURBIS KID'S, desde já autoriza o uso de sua imagem, por foto ou vídeo, 

em divulgação promocional, institucional ou comercial. 

 

Comissão Organizadora 

 
 

 

 


