
Circuito Capivari RUN 

Regulamento: 

1- Circuito Capivari Run..  Doravante será denominada CORRIDA, será realizada sua 1ª 

Etapa.. 

2- O horário de largada esta sujeito à alteração por fator alheio a organização, 

queda de energia; transito intenso antes da largada; falhas de comunicação, 

3- A corrida terá duração máxima de 2 horas, para seus integrantes completarem o percurso, 

4- Está corrida e organizada pela empresa SUZINEI SIVA MEI constituída de seu fundador e 

contratados para a realização do evento. 

5- A corrida será disputada nas categorias divididas por idade; com exceção das categorias 

PNE 

 PNE : amputados inferiores, usuário de muletas; amputados inferiores usuários de prótese; 

amputados superiores; deficientes visuais com guia. Cadeirantes ativos; 

6- Poderá participar da corrida a pessoa aqui denominado ATLETA que se inscrever na corrida 

pelo site e realizar o pagamento do boleto dentro do prazo previsto em; 

7- LEI e expressar concordância com as normas deste regulamento,  

8- Se encerra as inscrições ao atingir o limite de mil inscritos as inscrições, em qualquer 

período citado acima. 

9- Todos os inscritos independente da data de inscrição receberão o mesmo kit padrão 

 Composição do kit 

 1 und de salgado proteinado SHARK 

 1 und de gel de massagem PHARMATURA 

 1 und de par de chinelos personalizados Dirce Oliveira MEI 

9 a – A pessoa inscrita tem o direito de escolher tarifa de inscrição com kit ou sem o kit, se não 

efetuar a escolha pagara o valor com o kit. 

10- No ato da inscrição ao concordar com o regulamento preenchendo todos os campos da 

ficha de inscrição, o atleta aceita todos os termos deste regulamento e assume: 

TOTALRESPONSABILIDADE por sua participação neste evento esportivo de acordo com o 

TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte deste regulamento. 

11- A empresa organizadora poderá alterar prazos suspender ou prorrogar de acordo com 

necessidades para melhor servir os atletas participantes. 

 

 

 



12- Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição deste evento. Os atletas concordam em informar email atual e correto para receber 

informações referentes a corrida. 

13- A quantia ou valor pago pela inscrição não será devolvida em hipótese alguma. 

14- A inscrição na corrida e pessoal e intransferível, não podendo ser substituído por outra 

pessoa. 

14 a- A o atleta que ceder seu numero de identificação a outra pessoa será responsável por 

tudo que acontecer ao mesmo; isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

empresa organizadora e seus patrocinadores apoiadores e órgãos públicos. 

14b- Caso haja fraude comprovada. principalmente em relação aos benefícios definidos por lei 

a pessoa será desclassificada da corrida e respondera por crime de falsidade ideológica e ou 

documental perante as autoridades competentes e ficara impedido de participar de outras 

provas organizadas pela empresa. 

15- A entrega de kit será na data que antecede a prova. 

16- O atleta que não retirar seu kit na data e horário previsto, recebera da empresa de 

cronometragem apenas o numeral e chip para participar da prova, sendo este retirado no dia 

do evento ate no máximo 1 hora antes da largada do evento, previsto para as 8:00 da manha 

17- O kit poderá ser retirado por terceiros apresentando copia de documento com foto e 

comprovante de pagamento da inscrição. 

18- No momento de retirada do kit : deve-se conferir numero os seus dados e numero de peito, 

19- Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit de itens que compõe o kit ou de 

numeral errado. 

20- O tamanho dos chinelos esta sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade. 

21- A o atleta não poderá alegar impossibilidade de participar da corrida caso não haja chinelo 

em seu tamanho disponível. item de cortesia não recomendado para a pratica deste esporte. 

22- O atleta esta autorizado a correr com a camiseta de seu grupo ou patrocinador. 

23- O tempo de todos os participantes cera cronometrado por empresa especializada e por 

chip, sendo o tempo de todos os participantes informado por Ela 

24- O chip de cronometragem será entregue junto com o kit. 

25- O atleta que se apresentar para a prova sem o chip fica informado da impossibilidade de 

cronometrar seu tempo, o uso do chip e obrigatório, o chip devera ser fixado no pé esquerdo. 

 



26- A utilização do chip e responsabilidade do atleta, bem como as consequência de sua não 

utilização. 

27- O atleta que perder ou danificar seu chip durante a prova, não terá seu tempo 

cronometrado . 

28- Os atletas deverão se dirigir ao local de concentração e largada com 40 minutos de 

antecedência da largada. 

29- Os atletas deverão portar o numeral de peito por toda a duração da prova. 

30- No percurso a sinalização será feita com auxilio de Staffs. 

31- A participação do atleta e estritamente individual sendo proibido o auxilio de terceiros, 

bem como do uso de recurso tecnológico sem autorização de empresa organizadora, 

32- O acompanhamento do atleta por Staff não inscrito na prova (treinador pessoal, amigo de 

bike ou qualquer outro meio de estimulo não estabelecido pela organização resultara na 

desclassificação do atleta. 

33- Na hipótese de desclassificação dos atletas primeiro colocados serão chamados os atletas 

com melhor tempo imediatamente após o desclassificado. 

34- Os atletas devem tomar cuidado com eventuais desníveis ou falhas no asfalto, declives ou 

pedras soltas bem como sinalizações de orientação fixadas na asfalto, 

35- Os atletas devem seguir todo o percurso estabelecido qualquer desvio do percurso será 

considerado irregular e acarreta desclassificação do atleta. 

36- O ato de empurrar para o lado ou abrir os braços para impedir o deslocamento de outro 

atleta será considerado atitude anti esportiva, passível de desclassificação, e se provocar a 

queda do participante após o ato, passível de B,O , por agressão. 

37- O atleta deve retirar se da corrida se assim for determinado pela equipe medica atuando na 

prova. 

38- Os atletas serão classificados pela linha de cruzamento do chip registrado. 

Em caso de duvida utilizaremos o vídeo de chegada. 

39- NÃO HAVERA PREMIACAO EM DINHEIRO. 

40- Todos os atletas que cumprirem o percurso todo e em acordo com as normas deste 

regulamento receberão uma medalha de participação. 

41- Não serão entregeues medalhas para pessoas que mesmo inscritas não participaram da 

prova, nem brindes caso haja algum. 

 



42- Será entregue uma medalha por participante. 

43- As 3 primeiras pessoas a completar o percurso entrarão para a classificação geral de 1 

a3Todas as demais categorias serão classificados pelo menor tempo obtido ,não pela ordem 

de chegada. 

44- A premiação por categoria e classificação geral será um troféu. 

45- Os resultados dos participantes será informando pela empresa de cronometragem do 

senhor Fernando Ravelli. 

46- Os atletas que não responderem ao chamado para subir no ao pódio receber seu merecido 

troféu. será desclassificado e o troféu entregue ao próximo com menor tempo na categoria 

47- A empresa organizadora e a empresa de cronometragem não se responsabiliza pelo tempo 

do atleta que não utilizou o chip corretamente. 

48- A empresa organizadora na se responsabiliza por atraso na divulgação do resultado caso 

seja motivado por queda de sinal de internet. 

49- Todo atleta inscrito deve estar em dia com rigorosa avaliação medica de seu estado de 

saúde, para a sua participação na prova transcorrer sem problemas, a empresa organizadora 

não e responsável pelo estado de saúde do atleta, 

50- o atleta e responsável pela decisão de participar da corrida avaliando por si só, se deve 

continuar ou não. 

51- A empresa organizadora coloca a disposição do atleta uma ambulância que percorrera o 

percurso atrás do ultimo colocado, no entanto a empresa organizadora não se responsabiliza 

pelo atendimento medico do atleta, este caso necessite será encaminhado ao atendimento do 

SUS. Ou removido para hospital particular por conta do atleta, 

52- O atleta ou acompanhante que pedir transferência para atendimento particular o fara 

eximindo a empresa organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso das despesas 

decorrentes deste atendimento medico. 

53- Será colocado a disposição do atleta o serviço de guarda volume, recomendamos não 

deixar bens de valor no guarda volume. 

54- Por se tratar de serviço de cortesia a empresa não se reembolsara conteúdos e bens 

extraviados no guarda volume, 

55- O guarda volume será desativado 1 hora após o ultimo competidor cruzar a linha de 

chegada. 

 

 



 

56- Ao longo do percurso da corrida haverá postos de hidratação para atender o atleta. respeite 

os staffs, o trabalho deles e protege servir. 

57- O atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida esta incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada nos meios de comunicação : 

rádio, tv, internet, jornal impresso, revistas, ou qualquer outro meio de comunicação , mídia 

social, para fins de divulgação .informativos, promocionais, e de propaganda, relativos a 

corrida, sem acarretar nenhum ônus, a empresa organizadora , e aos patrocinadores 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em 

qualquer tempo ou data. 


