
 

1ª DESAFIO RUN MIGAS RUN 
Regulamento 

Data: 20/10/2019 

Cidade: São Paulo / SP  

Local: Parque CERET - Tatuapé 

Inscrições: www.ticketagora.com.br   

Distâncias: 5Km Corrida e 2,5km Caminhada 

Horário das Largadas: 07:30 – Corrida e Caminhada 

Kit para Corredoras: Camiseta, Sacochila, Número Peito, Chip mais brindes 
patrocinadores. 

Kit para Caminhantes : Camiseta e Número Peito. 

Entrega dos Kits: A definir 

Premiações: 
Geral (1ª a 10ª) 

1. Não haverá duplicidade na premiação 
2. Na Caminhada não haverá classificação nem premiação. 

 
Valores: Em dois lotes : Primeiro - R$ 99,00 (VAGAS LIMITADAS) 

                       Segundo -  R$ 119,00 
 
REGULAMENTO DA 1ª DESAFIO RUN MIGAS RUN SÓ PARA ELAS 2019 
 
1. A 1ª CORRIDA RUN MIGAS RUN - Só para elas 2019 será realizada no dia 20 de outubro                  

de 2019, em alusão ao Outubro Rosa, uma Campanha direcionada ao Câncer de Mama              
em distância única para corrida de 5Km e Caminhada e 2,5km somente para o público               
feminino. 

2. A largada para ambas as distâncias  de Corrida e Caminhada será dada às 07:30hs.  
3. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 16 de outubro de 2019, ou até término das                 

vagas disponíveis, pelo Site http:// www.ticketagora.com.br, com os seguintes valores para           
a corrida e caminhada:  

o 1º Lote: De 20 de Agosto Até 15 de Setembro de 2019, R$ 99,00 OU ATÉ                
COMPLETAREM AS VAGAS disponíveis. 

o 2º Lote: De 16 de Setembro Até 16 de Outubro de 2019, R$ 119,00 OU ATÉ                
COMPLETAREM AS VAGAS disponíveis. 

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 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 haverá 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 e de 14 anos                 

para a Caminhada, com a autorização de pais ou responsável legal. 
9. Os kits deverão ser retirados em dia, horário e local informados posteriormente pelos             

organizadores da prova e pessoalmente, Kits não serão entregues para terceiros sem            
autorização. 

10. Não serão entregues kits após o evento. Quem não retirar o kit conforme descrito 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 1ª CORRIDA RUN TR RUN - Só para elas. assim distribuída:  

● Troféus para as (10) DEZ primeiras colocadas na classificação geral na Corrida. 
 

   

 



 

● Premiação em vale-compras na loja Thais Rodrigues nos seguintes valores: 

● 1º Lugar: R$ 1.000,00 + Brinde Patrocinador 

● 2º Lugar: R$ 800,00 + Brinde Patrocinador 

● 3º Lugar: R$ 600,00 + Brinde Patrocinador 

● 4º Lugar: R$ 400,00 + Brinde Patrocinador 

● 5º Lugar: R$ 200,00 + Brinde Patrocinador 

● 6º Lugar: Brinde Patrocinador 

● 7º Lugar: Brinde Patrocinador 

● 8º Lugar: Brinde Patrocinador 

● 9º Lugar: Brinde Patrocinador 

● 10º Lugar: Brinde Patrocinador 

 
Medalhas de FINISHER para todas as concluintes, inclusive caminhada; 
 
 

25. A 1ª CORRIDA RUN MIGAS RUN - Só para elas, será realizada com qualquer condição               
climática, podendo ser cancelada, pelos organizadores, caso haja condições que coloquem           
em risco a integridade física dos participantes. 

26. Haverá Guarda-Volumes para que as participantes possam guardar seus pertences que           
será desativado às 10h00 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. A atleta devidamente inscrita 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 alguma atleta que não                
esteja em conformidade com as exigências deste regulamento e das normas da CBAT.  

29. A corrida terá duração máxima de 60 minutos. Período que a organização se             
responsabiliza pelo trajeto e demais condições de segurança que estejam sob sua alçada e              
controle.  

30. A 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. 

 
 
 
 
ENTREGA DE KITS 
 
Dia 11/10 e 18/10 das 14h00 às 20h00 LOCAL  LOJA THAIS RODRIGUES TATUAPÉ 
 
AÇÃO SOCIAL 

 
   

 



 

Será doado ao AVCC DE BARRETOS 1Kg de alimento de cada inscrição efetuada para a               
corrida.  
 
- AVCC - conheça mais clicando aqui! 
 
 

 
   

 

http://www.avccbarretos.com.br/
http://www.avccbarretos.com.br/

