
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

7º CORRIDA e CAMINHADA CONTRA O CÂNCER DE MAMA - 2019 
 
REGULAMENTO GERAL   

Este é um evento de caráter sócio esportivo que objetiva incentivar a prática do esporte no município 

através da corrida de rua, estimulando a conscientização para o combate do Câncer de Mama, a busca da qualidade 

de vida e saúde, promovendo o bem-estar dos participantes. A Corrida será realizadas no dia 19 de outubro de 

2019 (sábado), com a Largada e Chegada ao lado do Centro Cultural Museu João Fona com percurso de 5km, 

por atletas regularmente inscritos, de ambos os sexos, em qualquer condição climática, e reger-se-á por este 

Regulamento:  

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1.1. A idade mínima para participação é de 16 anos completos na data do evento. Os atletas menores de 18 

anos deverão entregar autorização por escrito dos pais ou representante legal (ENTREGAR NA 
RETIRADA DO KIT), e vir acompanhada de cópia do Documento de Identidade do pai ou responsável; 

1.2. Poderão participar pessoas de ambos os sexos; 
1.3. Não haverá categorias específicas para atletas com necessidades especiais. Os atletas nesta condição 

poderão participar, desde que autorizados por seu médico e acompanhados por guias habilitados para 
esta função, quando for o caso. Ambos os participantes deverão estar oficialmente inscritos; 

1.4.  A Organização reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

2. A PROVA 

2.1. A 7º CORRIDA e CAMINHADA CONTRA O CÂNCER DE MAMA será realizada no dia 19 de outubro de 
2019 (sábado), com a Largada e Chegada ao lado do Centro Cultural Museu João Fona.  

2.2 Realização: SANCLIN DIAGNÓSTICOS 

2.3 Organização: SANCLIN DIAGNÓSTICOS; Cronometragem eletrônica da Prova: CRONO SANTARÉM.  

2.4. Largada às 18h30 

2.5  Orientamos chegar uma hora antes da largada para ambientação e aquecimento (17h30).  

2.6 Percurso da Corrida 5km pelas ruas de Santarém. 

 INSCRIÇÕES, VALORES E KITS 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 01 à 17 de outubro de 2019 ou até as vagas se 
esgotarem.  
Local: Loja Lupo do Paraíso Shopping E Rio Tapajós (10h às 22h) e nas unidade da SANCLIN MENDONÇA, 
SANCLIN BORGES LEAL, SANCLIN NOVA REPÚBLICA, SANCLIN CURUA-ÚNA, SANCLIN FERNANDO 
GUILHON.  

3.2 Kit Corrida: Chip eletrônico, número de peito, camiseta Dryfit, medalha de participação (Em metal 
personalizada), além de água e frutas para reposição de energia. A Organização poderá incluir qualquer outro 
item por mera cortesia. 

3.3 Retirada de kit será: Os participantes deverão retirar os kits da corrida, na quinta-feira (17/10) e na 
sexta-feira (18/10). O serviço será feito das 10h30 às 18h30 na Lupo do Shopping Paraíso sem intervalo 

para o almoço. Para retirar o kit, o participante deverá apresentar a 
confirmação da inscrição e documento de identificação com foto. 
3.4 Não serão entregues kits fora do prazo estabelecido pela 
organização, no dia do evento e nem após a sua realização, ficando sob 
a decisão do organizador a destinação da sobra de kits. 
3.5 Quando da retirada do CHIP ELETRÔNICO o atleta ou seu 
representante deverá conferir os dados pessoais do participante. Não 
serão aceitas reclamações e não serão feitas alterações cadastrais 
depois da retirada do chip; Cada atleta terá a sua numeração e chip 
individual, não podendo ser trocado em momento algum. Caso ocorra, 
o atleta será julgado pela organização podendo ser eliminado da prova.  
Os envolvidos serão identificados e tomadas as devidas providências 
administrativas e judiciais.  
3.6 Caso haja fraude comprovada, o(a) atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime de 
falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes, e ficará impedido de participar de 
outras corridas organizadas pela empresa. 



                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Ao final da corrida, todos atletas inscritos que completarem a prova, deverão trocar o ticket 

disponível no número de peito pela medalha de participação. Não serão entregues 
medalhas sem a apresentação do ticket disponível no número de peito. 
Não serão entregues medalhas em outro local, posterior a prova 

 
3. REGRAS GERAIS DO EVENTO  

No ato da inscrição cada participante deverá concordar com o Termo de Responsabilidade de 
Participação na 7º CORRIDA e CAMINHADA CONTRA O CÂNCER DE MAMA e ler este Regulamento, não 
podendo alegar desconhecimento das regras da prova; 

4.1 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituições 
de atletas. Ao participar deste evento o atleta assume a responsabilidade 
por seus dados fornecidos e aceita totalmente o regulamento, participando 
de livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde 
e assume todas e quaisquer responsabilidades.  

4.2 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, 
no entanto haverá um serviço de ambulância para remoção, para 
atendimento emergencial aos atletas. O atendimento médico de 
emergência será efetuado na rede pública sob responsabilidade do atleta. 

4.3 O atleta ou seu (a) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento eximindo a 
organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção ou transferência até o seu atendimento médico. 

4.4 Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito, à direção 
técnica do evento, até 30 minutos após a divulgação do resultado. 

4.5 O número de peito deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta. 

4.6 O atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de imagem, inclusive as de concentração, 
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos à televisão ou 
qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia, 
em qualquer tempo; 

4.7 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os desníveis e obstáculos que 
possam existir ao longo do caminho, pois se trata de uma corrida na selva; 

4.8 O atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, pular a grade no momento da largada, 
praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas será passível de desclassificação; 

4.9 A segurança da prova receberá apoio dos STAFFS da Crono Santarém que estarão ao longo do percurso 
orientando os participantes; 

4.10  Ao longo do percurso da prova haverá posto de hidratação com água, além de posto na chegada. 
4.11  Será considerado como parâmetro de classificação o tempo líquido e não ordem de chegada.. 
 
5 - REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO  

5.1 A idade mínima para participação no evento é de 16 anos para homens e mulheres. Menores de 16 anos 
não concorrem ao pódio. 
5.2 As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de idade.  
5.3 Tempo de prova terá duração de 1h, após esse tempo os equipamentos de cronometragem serão desligados. O 

tempo máximo de largada será de 12 minutos, os atletas que largarem após esse tempo não terão seus tempos 
registrados. 
5.4 A premiação do atleta no evento é individual, sendo troféus, medalhas para os três (3) primeiros colocados 
categoria Geral COMUNIDADE feminino / masculino e para os três (3) primeiros colocados categoria Geral 
PROFISSIONAL DA SAÚDE feminino / masculino, NÃO TERÁ PREMIAÇÃO PR FAIXA ETÁRIA. A classificação e 
pódios dar-se-ão conforme as Categorias abaixo: 
 

 
CATEGORIA: 

GERAL COMUNIDADE 
MASCULINO/FEMININO 

CATEGORIA:  
GERAL PROFISSIONAL DA 

SAÚDE MASCULINO/FEMININO 

 

 
5.5 Todos os atletas concluintes da prova receberão medalhas de participação (finish) em metal personalizado com 

a logomarca da corrida.  



                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

5.6 O resultado final da Corrida será disponibilizado no site e mídias sociais da Realizadora do evento e no site da 
Crono Santarém, www.cronosantarem.com com link no instagran e facebook após 2h30 pós prova. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Direção e organização de prova. 
6.2 Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final. 

 Pelos integrantes da COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO e Crono Santarém. 
 Telefone / Whatsapp: (93) 9924548 / (93) 99197-6270 
 Email: cronosantarem@gmail.com 
 www.cronosantarem.com 
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