
REGULAMENTO 

Evento: ABDA URBAN RUN – 2º Edição 
Data: 09/02/2020 - Domingo 
Local:  Recinto Mello Moraes – Av. Comendador da Silva Marta, 5868 – Jd Ouro Verde. 
Horário: 07:30 hs 
 
“ABDA URBAN RUN” com o objetivo de incentivar a prática de atividades esportivas e culturais, 

visando a promoção da saúde e bem-estar além do lazer da população de Bauru e região. 

 

A Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) tem como sede a cidade de Bauru - 

São Paulo, mas já conhecida no mundo todo, atuando com crianças e adolescentes nas piscinas 

e nas pistas de atletismo desde 2010, hoje com aproximadamente 6 mil participantes entre 

atletas e crianças. Esta associação nasceu com o intuito de inclusão social, proporcionando a 

essas crianças novas oportunidades com novas perspectivas. 

Desta forma, com o intuito de incluir os atletas e a população, a corrida será realizada de forma 

beneficente buscando agregar ainda mais o esporte e a população. 

PROVA 

A corrida acontecerá no dia 09 de fevereiro de 2020, domingo, na cidade de Bauru/SP, tendo 

sua largada às 07:30 da manhã. Tal data foi escolhida para comemorar o 9º Aniversário da ABDA. 

O evento terá o limite de 1500 participantes, incluindo as seguintes categorias: corrida 5km, 

Corrida 10km,  Corrida Infanto Juvenil e Caminhada. 

A prova de corrida terá duração máxima de 2hs. 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.ticketagora.com.br até o dia 31 de Janeiro 2019 

ou até o término das vagas disponíveis. 

Limitado a 1500 pessoas entre a Corrida Adulto, Caminhada e infanto Juvenil 

ATENÇÃO: Os tamanhos das camisetas escolhidas no ato da inscrição não poderão ser trocadas, 

nem mesmo na retirada do KIT, já que seguem tamanho padrão nacional. 

Valor da Inscrição do Evento– R$ 80,00 reais. 

  Até 31/01/2020 - R$ 80,00 + taxa adm. do site - Adulto 

Até 31/01/2020 – R$ 60,00 + taxa adm. do site – Infanto Juvenil 

Até 31/01/2020 – R$ 80,00 + taxa adm. do site - Caminhada 

 

AS inscrições dão automaticamente o direito ao KIT. 

 

KIT Adulto / Caminhada 

• Medalha 

• Chip Descartável 

• Camiseta 

http://www.alvorun.com.br/


• Viseira 

• Hidratação 

• Frutas 

• Número de Peito 

• Squeeze 

• Sacochila 

 

KIT INFANTO JUVENIL : 

• Medalha 

• Camiseta 

• Viseira 

• Hidratação 

• Frutas 

• Número de Peito 

• Squeeze 

• Sacochila 

 

ATENÇÃO: 

O valor da inscrição dos participantes acima de 60 anos (conforme o Estatuto do Idoso), terá 

50% de desconto referente à inscrição do evento.  

Esse valor do desconto para idosos não incide sobre lotes promocionais, não sofrerá variação 

com o decurso do tempo ou com o aumento de preço dos lotes. 

Inscrições para os menores de 18 anos (corrida) deverão apresentar na retirada do Kit o Termo 

de Responsabilidade assinado pelo responsável legal. 

A inscrição na Prova é pessoal e intransferível, não podendo ser substituída por outra, em 

qualquer situação. 

A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo pessoas não 

inscritas oficialmente na prova. 

No ato da inscrição cada participante deverá ler o regulamento e o termo de responsabilidade 

da prova, não podendo alegar falta de conhecimento dos mesmos, cabendo ressaltar que: 

• A medalha de chegada será entregue aos que concluírem a corrida. 

• O tamanho da camiseta deverá ser indicado no momento da inscrição, sem 

possibilidades de troca no momento da retirada do kit.  



• No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os seus dados 

cadastrais e o número de peito. 

 

ENTREGA DOS KITS 

A retirada dos Kits acontecerão nos seguintes  dias : 

 07 e 08 de Fevereiro  ( das 10 às 18:00 hs) 

Arena ABDA - Rua Fábio Geraldo 3-50 / Jardim Solange. 

Atenção : Não Haverá entrega de Kits no dia do evento. 

Para retirar o Kit do Atleta, é necessário apresentar: 

• Documento de Identidade e comprovante de pagamento. 

• O menor deverá retirar o kit juntamente com o responsável legal, que 

deverá apresentar os devidos documentos e assinar o termo de 

responsabilidade/autorização.  

Para retirada de kit de Terceiros: 

• Obrigatório a apresentação do xerox da identidade do atleta e assinar como 

responsável da retirada. 

 

PREMIAÇÃO: 

O tempo válido que será levado em consideração para efeito de classificação será determinado 

pelo tempo líquido de acordo com a Norma 7 do artigo 7º paragrafo 1º para corrida de rua. 

Não haverá entrega de Troféus ou Prêmios a Atletas não presente no momento da 

premiação, não tendo o direito de retira-lo pós evento, neste caso aconselhamos o atleta a 

verificar sua colocação e permanecer no local. 

Os resultados oficiais da Prova, serão informados através do site a definir até o  prazo de 24 

horas após o término. 

CATEGORIAS 

A premiação será efetuada com troféus do 1º ao 5º colocado Feminino e Masculino 5 e 10KM 

em todas as categorias. 

A MAIOR PREMIAÇÃO EM TROFÉUS DA REGIÃO COM 315 TROFÉUS 

Premiação as 5 maiores equipes 

A Prova será realizada nas seguintes categorias: 

OBSERVAÇÃO: A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 

classificação por faixas etária será de anos completos até o dia 31/12/2020. 

Adulto: até o 5º colocado 5 e 10KM 

Masculino Feminino 

http://www.runnerbrasil.com.br/calendario.asp?ID=2&IDevento=3414


15 a 19 anos 15 a 19 anos 

20 a 24 anos 20 a 24 anos 

25 a 29 anos 25 a 29 anos 

30 a 34 anos 30 a 34 anos 

35 a 39 anos 35 a 39 anos 

40 a 44 anos 40 a 44 anos 

45 a 49 anos 45 a 49 anos 

50 a 54 anos 50 a 54 anos 

55 a 59 anos 55 a 59 anos 

60 a 64 anos          | 60 a 64 anos           

65 a 69 anos          | 65 a 69 anos               

70 acima +                     70 acima + 

KIDS: até o 5º colocado 5 e 10KM 

Masculino Feminino 

Até 6 anos Até 6 anos 

07 a 08 anos 07 a 08 anos 

09 a 10 anos 09 a 10 anos 

11 a 12 anos            11 a 12 anos 

13 a 14 anos             13 a 14 anos 

TRAJETO: 

Trajeto será divulgado em breve. 

CHIP DE CRONOMETRAGEM: 

É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo pois o chip é fixado atrás do 

número de peito. 

Esta prova será aferida pela Federação Paulista de Atletismo. 

O atleta deverá estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência, quando 

serão dadas as instruções finais e realização do aquecimento. 

 

Considerações Gerais: 

1. A participação na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, 

bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito 

da ORGANIZAÇÃO da prova; 



2. Ao participar ABDA URBAN RUN – 2º Edição, o atleta assume a responsabilidade por 

seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as 

despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e 

depois da mesma. 

3. Todos os PARTICIPANTES deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

participação na prova. 

4. Estarão à disposição sanitários. Os postos de água estarão disponíveis no local de 

largada e chegada e ao longo do percurso. 

5. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto e por extravio de 

materiais ou prejuízo que porventura os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a 

participação ou em qualquer momento da prova. 

6. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus realizadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos PARTICIPANTES no evento. 

7. A ORGANIZAÇÃO disponibilizará ambulância para primeiro atendimento e remoção 

emergenciais, sendo que a continuidade desse serviço, caso necessário, será efetuada 

na REDE PÚBLICA sobre responsabilidade desta. O PARTICIPANTE ou seu acompanhante 

responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a 

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu 

atendimento médico. 

8. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para 

a orientação dos PARTICIPANTES. Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os 

desníveis e obstáculos que podem existir ao longo do percurso. 

9. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por possíveis defeitos no percurso. 

10. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem/som para a organização da ABDA 

URBAN RUN – 2º Edição seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores. 

11. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 

PARTICIPANTES. 

12. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir 

ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA: 

 



Eu,______________________________________________________________“identificado no 

cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades. 

 Declaro para os devidos fins de direito que estou em plenas condições físicas e psicológicas de 

participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me 

impeça de praticar atividades físicas, isentando seus organizadores, colaboradores e 

patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 

morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de sua imagem/som para a organização 

da ABDA URBAN RUN – 2º Edição e seus envolvidos para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores. 

 

Alvo Run Projetos Sociais e Esportivos  


