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APRESENTAÇÃO 

A 4ª Corrida Outubro Rosa Oxy tem como objetivo reunir os corredores de Mafra Rio 
Negro e região em uma prova diferenciada no e percurso de 6km. O Oxy Academia tem a honra 
de dar a continuidade deste evento que contribui na campanha contra o câncer de mama e 
estará trabalhando para que a 4º Corrida Outubro Rosa Oxy seja um evento de sucesso e atinja 
seu objetivo de conscientizar as mulheres sobre os exames preventivos e ainda, incentivar a 
pratica de atividade física através da corrida de rua. 

 A corrida acontecerá em um percurso que passará no bairro Vila Nova, Mafra/SC, ao 
total serão 6km entre a largada e chegada na Oxy Academia Vila Nova-Mafra. 

Além do percurso de 6km o evento terá caminhada em campanha contra o câncer de 
mama e corrida kids. 

O evento será realizado no dia 26/10/2019 (Sábado) 

Horário da largada: 17:00h 

Local da largada: Rua Gustavo Friedrich 1083 / Vila Nova / Mafra / SC 

 

IMPORTANTE: Fique atento as informações referente ao horário da largada.  

 

INSCRIÇÕES 

LOTE 1 – R$50,00 para os primeiros 100 inscritos; 

LOTE 2 – R$55,00 a partir da 101ª inscrição até o dia 20/10/2019; 

LOTE 3 – R$60,00 do dia 21/10/2018 até dia 25/10/2019. 

 

CORRIDA KIDS – R$35,00 até o dia 25/10/2019. 

 

➔ Pessoas acima de 60 anos pagam metade do valor da inscrição (desconto automático ao 
efetuar a inscrição no site). 

As inscrições serão realizadas pela Internet através do site www.ticketagora.com.br 
ou direto na Oxy AC Centro/RN na rua Vicente Machado, 255, Centro, Rio Negro/PR ou na Oxy 
AC Vila Nova- Mafra/SC na rua Gustavo Friederich, 1083, sala 2, Vila Nova, Mafra/SC. 

➔ Demais informações nos telefones: 47 3642 7583 – 47 9 9670 1319 – 47 9 9670 1018. E-
mail: oxy@oxyacademia.com 
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CATEGORIAS 

Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em uma única categoria, assim 

descritas a seguir: 

Percurso 6km: 

- Masculino e Feminino: ATÉ 19 – 20/25 – 26/30 – 31/35 - 36/40 – 41/45 – 46/50 – 51/55 – 

56/60 – mais de 60 

Para efeito das faixas etárias valerá a idade em 31/12/2019. 

 

PREMIAÇÃO 

Premia-se público geral com: 

- Medalha de Participação Especial para todos os atletas que concluírem a prova; 

Premia-se corredores na categoria geral Masculino e Feminino na modalidade de 6KM com: 

- Troféu para o 1º colocado geral; 

- Troféu para o 2º colocado geral; 

- Troféu para o 3º colocado geral; 

- Troféu para o 4º colocado geral; 

- Troféu para o 5º colocado geral. 

- Troféu do 1º ao 3º Lugar de cada categoria no Masculino e Feminino na modalidade de 6km. 

 

KIT atleta inclui: 

- Camiseta Manga Curta; 

- Número de Peito; 

- Chip Eletrônico Descartável; 

- Alfinetes de Segurança; 

- Hidratação (Durante e Pós-prova); 

- Medalha de Participação Especial (Pós-prova). 

Outros itens vão completar o seu kit e deixa-lo ainda mais especial! (Em breve a divulgação). 
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RETIRADA DO KIT 

- 26/10/2019 (Sábado) das 9h ás 17h - Local para retirada do Kit: Oxy Academia, R. 
Gustavo Friedrich 1083 / Vila Nova / Mafra / SC (Arena de Prova). 

Para a retirada do kit ou para terceiros deverá ser apresentado um documento com foto 

original ou autenticado juntamente com o comprovante de pagamento da inscrição. 

IMPORTANTE 

No ato da retirada do Kit o participante deverá conferir seus dados que estarão na 

etiqueta do envelope que contém o chip, e caso encontre erro deve fazer obrigatoriamente a 

correção com a organização. 

A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais 

e eventuais erros de apuração resultantes destes. 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

A classificação da prova será realizada através de sistema eletrônico de cronometragem 

Não haverá necessidade de devolver o chip ao final da prova, pois será utilizada a 

tecnologia de chip descartável. 

A colocação do chip é de responsabilidade do atleta. A colocação incorreta poderá 

comprometer a classificação, não cabendo posterior recurso em caso de desclassificação ou 

não captação do sinal. Se houver dúvida peça ajuda para alguém da organização. 

 

HIDRATAÇÃO E APOIO MÉDICO 

Durante a prova os postos de abastecimento serão assim distribuídos: 

• Postos de água a cada 2,5km; 

• Kit Alimentação na chegada; 

• Ambulância: Largada, percurso e chegada. 
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GUARDA VOLUMES 

Os pertences poderão ser deixados no guarda volumes ofertados pela organização. 

Somente serão aceitos volumes embalados em sacos fornecidos pela organização e 

devidamente identificados com o número do corredor. 

Não traga objetos do dia da corrida, a organização não se responsabiliza pelo extravio 

dos mesmos. 

 

REGULAMENTO 

 

          A inscrição do atleta na prova implica na sua aceitação a este regulamento e no seu total 

entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização. A organização 

recomenda que seja lido este regulamento por completo. 

a. O número de peito tem que estar visível na frente, na altura do tórax, abdômen ou 

próxima à cintura do atleta. Caso não esteja o atleta será orientado e caso não entenda 

será desclassificado. 

b. O número de peito não pode ser dobrado, recortado ou extraviado, caso esteja será 

desclassificado. 

c. É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta, regata ou top. 

d. Somente correr nos locais indicados e sinalizados pela organização. 

e. É obrigatório fazer o retorno seguindo a(s) placa(s) ou isolamentos de retorno. 

f. Não é permitida ajuda externa, exceto água. 

g. Todos os atletas deverão concluir a modalidade de 6km no tempo máximo de 2h. 

 

INFORMAÇÕES GERIAS 

1. As inscrições deverão ser feitas nos locais indicados e seguindo as datas. 

2. Todos os atletas deverão seguir as normas e horários impostos pela organização. 

3. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação (tempo bruto) / ordem 

de chegada) para a classificação geral e (tempo liquido) para a classificação por faixa 

etária e será publicada no site da organização do evento. 

4. A área de transição é de uso exclusivo dos atletas que poderão circular desde que 

estejam inscritos na prova. Somente poderão adentrar na área de transição staffs e 

pessoa credenciado (pais e amigos não poderão entrar na área exceto em casos 

especiais, com autorização da organização); 

5. O atleta que efetuar a inscrição e não comparecer para a prova ou não cumprir os 

requisitos desde regulamento não terá o reembolso do valor da inscrição, já que a 

organização preparará a estrutura em função do número de atletas. 

6. Devolução de dinheiro de inscrição para outra prova ou para outro atleta, somente até 

(15) quinze dias que antecede aprova. 
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A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou 

danificado dentro ou fora da área de competição. 

1. Para o atleta subir no pódio de premiação deverá estar devidamente uniformizado ou 

com e vestimenta que utilizou durante a prova, não podendo em qualquer hipótese se 

apresentar com o tórax nu ou portando objetos inadequados. Se o atleta estiver 

presente para receber sua premiação deverá indicar alguém para receberem seu lugar 

informando previamente a organização. A organização não guardará os troféus e as 

medalhas não retiradas no momento da premiação. 

2. Durante o pódio de premiação o atleta somente poderá divulgar seus patrocinadores 

através de sua vestimenta (exemplo: boné, camiseta, calção, calça, tênis, agasalhos, 

todos estes em modelo comum). 

3. O atleta que pular as grades de isolamento será desclassificado e estará sujeito a 

penalidade administrativa. 

4. O atleta que cortar o percurso será desclassificado e estará sujeito a punição 

administrativa pela comissão organizadora. 

5.  As provas serão realizadas sem qualquer condição climática, desde que não coloque 

em risco a segurança do participante. Decisão e condição que serão julgadas pelos 

coordenadores gerias da prova. 

6.  No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a 

organização da prova, para sua própria segurança. 

7. Participação nas provas está aberta a atletas de ambos os sexos. 

8.  O resultado oficial será divulgado no site www.chiprun.com.br em até 48h do término 

da prova. 

9. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (exemplo: desacatar 

os fiscais, staffs e/ou organizadores do evento entre outros); 

10. A organização disponibilizará para os inscritos o atendimento médico no local da prova 

e recursos necessários para os primeiros socorros. 

11.  A organização da prova reserva o direito de solicitar a qualquer momento a 

documentação do atleta para fins de comprovação de idade do mesmo. 

12. Serão utilizados banheiros e guarda-volumes no local de largada e chegada da prova. 

A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova. 

13. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e 

recursos que advirem os quais levarão ser apresentados formalmente por escritos até 

20 minutos após a divulgação. 


