
 

 

1. REGULAMENTO DA PROVA: FLOWER´S RUN  

1.1 REGULAMENTO OFICIAL FLOWER´S RUN 2020  segue o Regulamento Geral de Provas de 

Rua, e está em conformidade com a Norma 7 da CBAt, e seus anexos. 

2. A  Corrida FLOWERS RUN  será realizada no domingo, dia 22 de Março de 2020, na cidade do 

Rio de Janeiro; 

 2. 1 LARGADA   

A largada da corrida acontecerá às 08:00h, no PARQUE MADUREIRA no Rio de Janeiro.  

E poderão participar da corrida atletas do sexo feminino, devidamente inscrito de acordo com 

este Regulamento de prova;  

3.CORRIDA 

3.1  A corrida será disputada nas distâncias de 5 k e 3 k em percurso que será dentro da área 

particular do PARQUE DE MADUREIRA / A prova de 3km terá duração máxima de 00:50 h 

(cinqüenta minutos) e a prova de 5k terá duração máxima de 01:10 (uma hora e dez minutos). 

O atleta que em qualquer trecho (parte do percurso) não estiver dentro do tempo projetado, 

poderá ser convidado à se retirar da prova; 

 4.PROVA 

4.1 A Prova, nas distâncias (5km) e (3Km) serão disputadas nas categoria individual feminino; 

cada atleta poderá percorrer uma distância de até 10%, para mais ou menos, daqueles aqui 

comunicados, por motivos de força maior e inerentes ao desejo da organização;  

5.DETERMINAÇÃO  

5.1 Conforme determinação da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAT e a International 

Association of Athletics Federations - IAAF a idade MÍNIMA para atletas participarem de 

corridas de rua são as seguintes, em cumprimento com as regras: 

 5.1. Provas com percurso ≤ (menor ou igual) à 3km – 14 anos (quatorze) completados até o 

dia 31 de dezembro do ano corrente da prova à ser realizada;  

5.2. Provas com percurso ≥ (maior ou igual) à 5km e ≤ (menor ou igual) à 30km – 18 anos 

(dezoito) completados até o dia 31 de dezembro do ano corrente da prova à ser realizada; 6. 

No ato da inscrição ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema online ou na ficha de inscrição, o atleta participante, aceita todos os termos deste 



regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 

"TERMO DE RESPONSABILIDADE", parte integrante deste regulamento;  

6.INSCRIÇÃO 

6.1 A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 

substituída por outra, por qualquer motivo e situação. O participante que ceder seu número 

de peito para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do evento formalmente por 

escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que essa outra, venha a sofrer, 

isentando o atendimento e qualquer outra responsabilidade à organização da prova, seus 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova;  

6.2. As inscrições serão realizadas inicialmente on-line, apenas pela Internet, através do 

website das Empresas contratadas cabendo ainda, à organização determinar qualquer outra 

forma de inscrição além e, informar através de comunicado no website do evento; 

6.3 . As inscrições através do website do evento serão encerradas no dia 10/03/2020 e/ou em 

data anterior à esta, caso seja atingido o limite técnico para realização da prova.  

7. ORGANIZAÇÃO 

7.1 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento, suspender e/ou prorrogar prazos, ainda 

elevar e/ou limitar o número de inscritos, em função de segurança, necessidades 

administrativas, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem prévio aviso;  

7.2. A ORGANIZAÇÃO da prova poderá alterar a qualquer momento a data, horário, percurso e 

local ou até mesmo suspender a corrida por qualquer questão que possa por em risco a 

segurança dos atletas, bem como atos publico e motivos de força maior; § Parágrafo Único: 

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como, de seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente as despesas de viagem, transporte, 

hospedagem, alimentação ou quaisquer outras despesas caso haja necessidade de alteração 

de data, horário, percurso ou cancelamento da prova, de acordo com o previsto na clausula 9, 

9.2. 

8. RESPONSABILIDADES DO ATLETA 

8.1 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental; 

 9. REEMBOLSO  

9.1 O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova sem 

motivos comprovados em documentos; 

9.2 REEMBOLSO: 1. O atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data da compra para solicitar o 

estorno da inscrição (de acordo com o código de defesa do consumidor). Independente do 

motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço e o valor da taxa 

de comodidade para administração do processo de estorno.  



10.KIT Camisa Feminina, Viseira, Medalha de Participação  

10.1 O valor do kit será de 100% para todos os atletas menores de 60 anos  

10.2 O valor do Kit para idosos será maior que a metade do valor do kit, sendo um valor fixo 

até o fim das inscrições. 

10.3 Idosos deverão apresentar identidade na hora da retirada de kits, o mesmo também 

deverá fazer a retirada não tendo opção de retirada por terceiros. 

11.ENTREGA DE KIT DO ATLETA E NÚMERO DE PEITO: 

11.1 A entrega do KIT DO ATLETA e do NÚMERO DE PEITO acontecerá na sexta-feira e sábado 

que antecedem o evento, não tendo entrega no dia da corrida pela organização e nem 

posterior a corrida. Local a Definir. 

12. ORGANIZADORES 

 


