
• Efetivada a inscrição o ATLETA se responsabiliza por sua saúde física e mental.
• A inscrição para o evento “Rei e Rainha do Asfalto - Corrida e Caminhada” é pessoal e 
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 
O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa, será responsável por 
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 
responsabilidade da Comissão Organizadora do evento “Rei e Rainha do Asfalto - Corrida e 
Caminhada”, seus apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
• No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o
número de peito.
• Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
• No ato do pagamento da taxa de inscrição o ATLETA está ativando sua participação
e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio.
• Após efetivada a inscrição NÃO será devolvido o dinheiro.
• Ganhadores do público geral nos 5kms NÃO concorrerão nas faixas etárias.
• Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão
medalhas finisher. Para receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja
portando o número de peito e chip de cronometragem.
• Cada atleta têm direito a 1 medalha finisher.
• O atleta que não comparecer ao pódio na hora da premiação perderá o direito ao
troféu.
• A Organizadora fica isenta sobre o atendimento médico dos atletas, despesas
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida. Porém,
em cumprimento as normas, será disponibilizado um serviço de ambulância para
atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais
públicos.
• O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou
transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão
Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas
decorrentes deste atendimento médico.

 
        LI E COMPREENDI. ACEITO OS TERMOS DO REGULAMENTO DO EVENTO ACIMA.   

REGULAMENTO

• Local Largada: Interior Parque Madureira - Praça do Samba
• Distância: Corrida e Caminhada 5kms.
• Largada será às 08:00 da manhã.
• Premiação
• Primeiro ao Quinto (1º ao 5º) lugar geral MASCULINO e FEMININO com troféu e
medalha finisher.
• Primeiro ao Terceiro (1º ao 3º) de cada faixa etária com medalha diferenciada e medalha
finisher, troféu para as três (3) maiores equipes, e medalhas finisher para todos os
que concluírem a prova.
• Faixa etária: 16 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80 em
diante.
• Kit composto com: Camisa dry, número de peito, chip, alfinetes.
• Quantidade de atletas: 1000, podendo chegar ao limite máximo de 1300.
• Hidratação.
• Percurso: Praça do Samba - Portão Principal.
• Caminhada de 5 kms, vai 2.5 kms e volta 2.5 kms;
• Corrida de 5 kms, vai 2.5 kms e volta 2.5 kms.
• Valor do kit: 1º Lote R$69,00 + Taxa (Início 17/09/2019 - término 13/11/2019), 2º Lote 
R$79,00 + Taxa (Início 14/11/2019 - término 22/11/2019).
• Grupos ou Assessorias: Inscrições pelo tel: 21 987847794 (Silva Runners)
• Retirada dos kits: Local - Parque Madureira (Portão Principal; Ref: Atrás do Madureira 
Shopping); Data: 24/11/2019; Horário - 6h às 7h45 (MESMO LOCAL E DIA DA PROVA).
• NÃO haverá troca de camisa (tamanho) no dia de entrega dos kits nem PÓS
EVENTO.
• Levar documento com foto para próprio; e para terceiros, termo de autorização
autorizando a retirada, mais xerox do documento.
• Retirada de kit para maiores de 60 anos somento o próprio com os devido documento de 
identificação.
• Tamanhos das camisas Feminina: Baby look P, M, G, GG.
• Tamanhos de camisas Masculina: P, M, G, GG, XG.
• PRÉ prova: Guarda volume, Aquecimento.
• PÓS prova: água e fruta.
• Cada participante terá 1h45m pra conclusão da prova.
• Idade mínima: 16 anos com autorização do responsável e firma reconhecida.
• Observação: Mesmo chovendo TERÁ O EVENTO.
• A organização poderá alterar a data e o local do EVENTO se for necessário.
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