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1. SOBRE A CORRIDA 

      Será realizada no dia 10 de novembro de 
2019 (Domingo) com largada/ chegada na Rua 
Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, nº 125 
e percurso nas ruas do bairro da Engenhoca e 
do Barreto da cidade de Niterói-RJ, conforme o 
mapa ilustrativo, (em anexo) com distância de 
5Km para a corrida e 2,5Km para a caminhada. 
     A largada da corrida está prevista para 
07h30min e da caminhada 08h, com qualquer 
condição climática. 
     Poderão participar da corrida e caminhada 
somente atletas que estejam regularmente 
inscritos de acordo com o Regulamento Oficial 
da Prova.  



2. IDADE MÍNIMA 

     A idade para atletas participarem da corrida 
de distância de 5km é 18 anos completos até 
31 de dezembro do ano da prova. 
 

3.  PERCURSO 
      

O percurso será aquele divulgado e ilustrado 
na imagem anexada a este documento. 
A corrida terá a duração máxima de 1 (uma) 
hora e 30 minutos, e a caminhada 1 (uma) 
hora. 
 

4.  DA INSCRIÇÃO 
      

4.1. Os atletas poderão participar da prova 
inscrevendo-se na modalidade corrida 5km ou 
caminhada 2,5km e deve tomar conhecimento 
do regulamento ao assinar a ficha de inscrição, 
aceitando todos os termos do mesmo e 
assumindo total responsabilidade por sua 
participação no evento de acordo com o "Termo 
de Responsabilidade" presente na ficha de 
inscrição; 
     4.2. A inscrição na CORRIDA E 
CAMINHADA DA PROVIDÊNCIA 2019 é 
pessoal e intransferível, não havendo a 
possibilidade de substituição de pessoas. 



     O participante que der seu número de peito 
para outra pessoa e não avisar aos 
organizadores do evento formalmente por 
escrito será responsável por qualquer acidente 
ou dano que esta venha a sofrer, destituindo o 
atendimento e qualquer responsabilidade da 
organização da prova, seus patrocinadores, 
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na 
prova; 
     4.3. As inscrições ocorrerão online à partir 
das 8h do dia 5º de setembro de 2018 e serão 
encerradas às 24h do dia 31º de Outubro de 
2019, ou em data anterior a esta, caso seja 
atingido o limite de 400 participantes; a mesma 
valerá R$ 40,00 (1º Lote) e R$ 45,00 (2º Lote). 
Caso o número de participantes se esgote, as 
inscrições serão encerradas. 
      NÃO ESTÁ PREVISTA INSCRIÇÃO NO 
DIA PROVA; 
      4.4. Os participantes são responsáveis pela 
veracidade das informações fornecidas na 
ficha de inscrição; 
      Caso ocorra fraude comprovada, o atleta 
será desclassificado da prova e responderá por 
crime de falsidade ideológica e/ou documental; 
      4.5. O valor da inscrição será de R$ 40,00 
até esgotarem o 1º Lote, a mesma não será 
devolvida caso a participante desista da prova; 



      4.6. Serão desclassificados todos os atletas 
que não observarem a informação acima 
descrita. 

5. KITS E CHIP DE CRONOMETRAGEM 

       5.1. O kit será composto por: 1 (uma) 
camisa manga; 1 (um) número de peito; 1 (um) 
chip de cronometragem (apenas para 
participantes da corrida); 1(uma) medalha. 
     5.2. A medalha será entregue apenas para 
os corredores e caminhantes que completarem 
a prova devidamente identificados com o 
número de peito; 
      5.3. O tamanho da camisa deverá ser 
informado pelo atleta durante a inscrição, não 
cabendo o atleta a possibilidade de troca do 
tamanho da camisa durante a retirada do kit. 
      A escolha do tamanho da camisa na 
inscrição será possível para inscrições feitas 
ao longo dos meses Setembro e Outubro. 
      Atletas inscritos nos primeiros dias de 
novembro receberão a camisa com tamanho 
que esteja disponível no dia da entrega; 
      5.4. No dia da prova o número deverá ser 
fixado na altura do peito, à frente do uniforme 
de corrida; 
     5.5. A retirada de Kits só poderá ser feita por 
terceiros mediante apresentação do 



documento RG ou CNH original, ou xérox 
(preferencialmente autenticada) do inscrito; 
      5.6. A conferência dos dados do atleta 
deverá ser feita pelo responsável ou pelo 
próprio atleta inscrito, no momento da retirada 
do chip junto ao kit. Sendo que qualquer 
reclamação sobre o cadastro deverá ser feita 
neste momento; 
      5.7. Não serão aceitas reclamações sobre 
o cadastro do atleta que não sejam feitas no 
momento do recebimento do "kit"; 
      5.8. O participante que não retirar o seu kit 
na data e horários determinados não poderá 
participar da prova; 

6. RETIRADA DE KITS 

      6.1. A entrega dos kits da corrida 
acontecerá no dia 09/11/2019 (sábado) das 8h 
às 17h, na Paróquia Nossa Senhora Mãe da 
Divina Providência; 
      6.2. O atleta que não retirar o seu kit na data 
e horário determinado pela organização, ficará 
impedido de participar da prova e perderá o 
direito ao kit; 

7. PREMIAÇÃO 

   7.1. Serão premiados com medalhas 
os 3 primeiros atletas de cada categoria 
nas seguintes faixas etárias: OPEN - 



Corredores até 30 anos (5km - não 
caminhada); ADULTO - Corredores de 
31 a 40 anos (5km - não caminhada); 
MASTER Corredores de 41 a 59 anos 
(5km - não caminhada); SÊNIOR - 
Corredores de 60 anos ou mais (5km - 
não caminhada); GERAL (masculino e 
feminino). 
     7.2. A idade da categoria por faixa etária 
será aquela que o atleta terá no dia 31/12/2019; 
      7.3. A premiação está prevista para iniciar 
às 10h podendo ocorrer variação no horário 
pré-estabelecido; 
      7.4. Os atletas que tiverem seus nomes 
chamados para premiação deverão 
encaminhar-se imediatamente à área de 
premiação. 
     O atleta que fizer jus a premiação e não 
estiver presente perderá o direito de retirar a 
premiação posteriormente. 
      

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
      

8.1. O inscrito na CORRIDA E CAMINHADA 
DA PROVIDÊNCIA 2019 deve assumir total 
responsabilidade pelos seus dados fornecidos 
e aceitar totalmente o Regulamento da Prova. 



      O inscrito participa desta prova por livre e 
espontânea vontade, assumindo suas 
despesas de transporte, hospedagem, 
alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação na prova, antes, durante e depois 
da mesma; 
     8.2. Todos os inscritos que participarem 
desta prova deverão estar em dia com uma 
criteriosa avaliação médica, estando ciente do 
seu estado de saúde e da necessidade de 
consultar um médico antes da prova, para 
avaliar suas reais condições de participação e 
ter treinado adequadamente, pois a 
organização não se responsabilizará pela 
saúde das mesmas; 
     8.3. O inscrito é responsável pela decisão 
de participar da prova, avaliação de sua 
condição física e desempenho ao longo do 
percurso, julgando por conta própria se deve 
ou não continuar participando. 
      Pode o diretor geral de prova, retirar da 
corrida, a qualquer momento, a participante 
que não estiver apresentando condições 
físicas para participar; 
      8.4. Haverá, para atendimento emergencial 
aos atletas, serviço de ambulância UTI para 
remoção; 
     O atendimento médico propriamente dito, 
tanto de emergência como de continuidade, 



será efetuado na rede pública sob a 
responsabilidade desta; 
     8.5. O inscrito ou seu (sua) acompanhante 
responsável poderá optar por outro sistema de 
atendimento, eximindo a organização de 
qualquer responsabilidade, desde a 
remoção/transferência até seu atendimento 
médico e futuros procedimento decorrentes; 
     8.6. A segurança da prova receberá apoio 
dos órgãos públicos competentes e haverá 
fiscais e staffs para a orientação e fiscalização 
dos participantes; 
      8.7. Não haverá reembolso, por parte da 
organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a 
danos a equipamentos e/ou acessórios 
utilizados pelos participantes no evento, 
independente de qual for o motivo, nem por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 
por ventura os atletas/participantes venham a 
sofrer durante a participação neste evento; 
      8.8. É proibido pular as grades ou cavaletes 
que delimitam às áreas de acesso a pista de 
largada em qualquer momento da prova. 
Não será permitido o acesso às áreas do 
evento utilizando-se de caminhos sem serem 
os sinalizados para tal situação. O atleta 
deverá observar o trajeto, não sendo permitido 
qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer 



tipo de vantagem. O descumprimento destas 
regras causará a desclassificação do inscrito; 
       8.9. A organização da CORRIDA E 
CAMINHADA DA PROVIDÊNCIA 2019 poderá 
suspender a prova por qualquer questão que 
ponha em risco a segurança, bem como atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força 
maior; 
    8.10 Ao longo do percurso da etapa da 
CORRIDA E CAMINHADA DA PROVIDÊNCIA 
2018 haverá postos de hidratação com água a 
cada (aproximadamente) 2 (dois) Km; 
    8.11 Qualquer reclamação sobre o resultado 
final da etapa da CORRIDA E CAMINHADA DA 
PROVIDÊNCIA 2019 deverá ser feita, por e-
mail (eventos@maedivinaprovidencia.com.br), 
até dois dias uteis após a divulgação do 
mesmo. Esta será avaliada pela equipe oficial 
de cronometragem, responsável pelo tempo; 
     8.12. Todos os participantes do evento: 
inscritos, staffs, organizadores e público em 
geral, cedem outorgando a permissão 
irrevogável à organização e seus 
concessionários, todos os direitos de utilização 
de sua imagem, voz e semelhança, inclusive 
direito de arena, para finalidades legítimas e 
promocionais, e em conexão com qualquer 
meio de comunicação e propaganda, assim 
como, autoriza o possível envio de mensagens 
informativas via: e-mails, cartas, torpedos 



SMS, e por outros meios, para seus telefones 
e endereços cadastrados, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com direitos a televisão ou qualquer 
outro tipo de transmissão, para esta e próximas 
provas do mesmo evento, e de eventos de 
mesmo gênero, declinando de qualquer 
compensação financeira relativa ao evento, 
sendo conhecedor de seu formato e execução. 
Filmes e fotografias relativos à prova têm o 
direito reservado aos organizadores. 
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Niterói 2019 

  



Anexo  

 

Mapa da Corrida 

 
Imagem: Fonte Google Maps 

 

Mapa da Caminhada 

 
Imagem: Fonte Google Maps 



Anexo 1 

Termo de Responsabilidade Evento:  Corrida e Caminhada da Providência 
 

 

TERMO ACORDO EVENTOS ESPORTIVOS 

 

Declaro que:  

 

- Disputo esta prova por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os –

Organizadores e as empresas envolvidas no evento, em meu nome e de meus herdeiros; 

- Estou liberado por meu médico para participar e estou treinado apropriadamente para a prova. 

- Isento os organizadores e as empresas envolvidas no evento, de quaisquer responsabilidades sobre os objetos 

deixados por mim no guarda-volumes ou locais indicados pela organização do evento; 

- Estou ciente que o valor pago para inscrição não será devolvido em caso de cancelamento ou não participação 

no evento, bem como não são aceitas substituições/troca de participantes de uma inscrição e que caso meu pedido 

seja atendido será considerado como exceção;  

- É de minha responsabilidade obter todas as informações sobre o evento, tais como: data, local e horário. 

- Autorizo por este meio a utilização de qualquer dado, fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens de 

minha participação neste evento em qualquer mídia seja impressa ou eletrônica, incluindo na Internet. 

- Na realização da inscrição para terceiros, tenho a autorização deste participante e que me responsabilizo pela 

legitimidade de seus dados que estou fornecendo e que o mesmo tem total ciência desta declaração e do 

REGULAMENTO do evento.  

- Estou totalmente ciente e concordo com o REGULAMENTO do Evento 

  

 

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE CHIP DESCARTÁVEL, NÚMERO DE PEITO E KIT POR 

TERCEIROS  

Autorizo o(a) Sr.(a) ____________________________________________________________, 

portador(a) do documento tipo _________________, nº ________________________, a 

retirar meu Chip, número e kit da prova, assumindo inteira responsabilidade por seus atos 

perante a organização do evento.  

Assinando este documento, declaro e confirmo estar de pleno acordo com os itens acima 

descritos. 

 

NOME COMPLETO: 

Nº DOC. DE IDENT.:                                                                ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

TEL:                                            CEL:  

DATA: _____/_____/_____  

ASSINATURA_____________________________________________________ 

 

 


