
 

REGULAMENTO CORRIDA DA LUA 

A Corrida da Lua é um evento de corrida de rua, de caráter festivo, com as distâncias de 5km e 10km, 

a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2019, com largada em frente ao condomínio Alphaville 

Natal, em Pium. A largada se dará em quaisquer que sejam as condições climáticas do dia, desde 

que não ofereçam riscos aos participantes.  

ESTRUTURA OFERECIDA 

A estrutura da Corrida da Lua envolve, Staffs de apoio, fechamento da via, sonorização, banheiros 

químicos, pórtico de largada e chegada, tendas, cronometragem eletrônica e apuração dos tempos, 

com posterior divulgação no site www.corridadalua.hisports.com.br, água e frutas, camisa pra quem 

optou pelo kit completo, arrecadação e distribuição de alimentos para as entidades cadastradas, 

números de peito, entrega dos kits e toda logística de uma competição. Vá com o espírito de atleta 

para se divertir! 

1. REGRAS GERAIS DO EVENTO  

A. Regulamento – Todo participante é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar 

a inscrição, o participante deve ler o documento. Os inscritos na corrida estão automaticamente de 

acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e 

estipuladas.  

B. Hidratação – A organização da corrida oferecerá água na chegada dos atletas, nas tendas de 

hidratação e no retorno dos atletas que irão correr a prova dos 10km de dos 5km.  

C. Percurso – O participante é obrigado a permanecer no percurso indicado pela organização, sob 

pena de não ter seu tempo registrado.  

D. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou de 

qualquer espécie são casos de advertência/banimento do participante em questão. Esta regra vale 

em todas as modalidades, seja com outros atletas, staffs, equipe médica ou membros da 

organização.  

E. Aptidão – Todo participante declara estar apto a participar desse evento, devendo o mesmo 

possuir o atestado de aptidão física, emitido por um médico cardiologista, liberando-o a participar 

do evento, declarando estar em plenas condições físicas para a competição. Caso o participante não 

tenha esse documento, caso seja solicitado pela produção da prova o mesmo estará isentando 

totalmente a organização de possíveis ocorrências quanto a não observância de suas próprias 

limitações físicas e psicológicas, sendo ele (o atleta) o único responsável por eventuais problemas 

desta natureza que vier a ocorrer com ele próprio.  

http://www.corridadalua.hisports.com.br/


F. Cronometragem – A cronometragem será realizada por uma equipe específica e será através de 

Chips. Os chips serão entregues no kit. O Chip deverá ser usado corretamente. Caso o atleta tenha 

dúvidas, deverá perguntar para um funcionário da organização como proceder. O uso inadequado 

do chip poderá acarretar em falhas na cronometragem ou mesmo na ausência do tempo do atleta, 

sendo ele, neste caso, o responsável pelas consequências.  

G. Alteração – Não é permitido qualquer tipo de alteração na prova ou número de camisa após a 

inscrição.  

H. Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela organização 

da prova, mediante apresentação de documento de identificação com foto. Ao receber o kit, o 

participante deverá conferir o conteúdo. Não haverá entrega posterior, mesmo para os que 

desistirem de participar da competição, a qualquer tempo. Caso o atleta necessite que seu kit seja 

retirado por terceiros, é necessário que a terceira pessoa esteja de posse do documento de 

identificação do atleta que irá participar da prova.  

I. CONTEÚDO DO KIT 

Será disponibilizado 2 kits: 

Kit 1  

 Medalha de participação, entregue após o atleta concluir o percurso; 

 Número de peito; 

 Chip de cronometragem eletrônico 

 Seguro atleta 

 Gorro natalino 

KIT 2  

 Medalha de participação, entregue após o atleta concluir o percurso; 

 Número de peito; 

 Chip de cronometragem eletrônico 

 Seguro atleta 

 Camiseta alusiva ao evento em poliamida 

 Gorro natalino 

 



J. Termo de responsabilidade – Todo atleta é obrigado a apresentar na entrega de kit, o termo de 

responsabilidade devidamente assinado. O termo também poderá ser preenchido no dia da entrega 

do kit. A não entrega do termo pode acarretar na não participação do atleta na prova, de acordo 

com a avaliação soberana da organização.  

K. Comprovante de Inscrição – Todo atleta é obrigado a apresentar na entrega de kit o comprovante 

de inscrição que recebe pelo e-mail como confirmação da mesma. No caso de não receber o 

comprovante o atleta deve entrar em contato com hisports16@gmail.com.  

L. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela organização 

em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os direitos de utilização de sua 

imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos.  

M. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do atleta. A 

organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit de atleta. A organização 

da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou prejuízo que porventura 

os atletas venham sofrer durante a participação no evento.  

N. Numeração – O número do atleta é pessoal e intransferível. Não é permitida qualquer alteração 

e mutilação neste número, sob pena de desclassificação. 

O. Acesso a área de hidratação, frutas e medalhas – Após cruzar a linha de chegada, o atleta deverá 

ir até a área restrita, onde terá acesso a hidratação e frutas. Apenas entrará nessa área, o atleta com 

número de peito e chip, que deverá ser apresentado para poder retirar sua água mineral e seu kit 

de frutas. 

P. Cada atleta terá direito a 2 copos de água mineral e 1 kit de frutas devidamente embalados. 

Q. Todos os mantimentos arrecadados serão doados a instituições de caridade cadastradas para 

receber a doação, sendo distribuídos de acordo com a programação da HiSports. 

2. PREMIAÇÃO  

A. Serão premiados com Troféus, os 3 primeiros atletas, no masculino e no feminino, nas duas 

distâncias, 5km e 10km. 

B. O controle durante o percurso será feito no retorno, através de anotação manual, registrando a 

passagem dos 5 primeiros atletas de cada distância, tanto no masculino quando no feminino. 

C. Ao cruzar a linha de chegada, a organização irá conferir o tempo aferido pelo sistema de 

cronometragem, registrando o tempo pelo chip do atleta, e conferir o controle manual registrado 

no retorno dos 2 percursos. 



D. O atleta que não tiver com seu número de peito à vista, na hora da conferência no controle do 

retorno, não será classificado para o pódio.  

3. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 

A. A inscrição poderá ser cancelada até 10 dias antes do evento e o valor da inscrição reembolsado 

em até 30 dias após o evento, mediante as seguintes condições: 

. Cancelamento até 7 dias da data de inscrição: Descontado o percentual de 10%; 

. Cancelamento após 7 dias da data da inscrição: Descontado o percentual de 30%; 

. Cancelamento faltando 10 dias para o evento não é reembolsado  

4. TABELA DE VALORES E LOTES 

  Valor da inscrição 
Valor da 
inscrição 

PROVA LOTE    Com camisa Sem camisa 

GERAL 5KM lote promocional, de 28/10 a 01/11  R$        60,00   R$       40,00  

GERAL 10KM lote promocional, de 28/10 a 01/11  R$        60,00   R$       40,00  

PCD 5KM lote promocional, de 28/10 a 01/11  R$        30,00   R$       20,00  

PCD 10KM lote promocional, de 28/10 a 01/11  R$        30,00   R$       20,00  

GERAL 5KM Primeiro lote 02/11 até 16/11  R$        66,00   R$       46,00  

GERAL 10KM Primeiro lote 02/11 até 16/11  R$        66,00   R$       46,00  

PCD 5KM Primeiro lote 02/11 até 16/11  R$        33,00   R$       23,00  

PCD 10KM Primeiro lote 02/11 até 16/11  R$        33,00   R$       23,00  

GERAL 5KM Segundo lote 17/11 até 02/12  R$        70,00   R$       52,00  

GERAL 10KM Segundo lote 17/11 até 02/12  R$        70,00   R$       52,00  

PCD 5KM Segundo lote 17/11 até 02/12  R$        35,00   R$       26,00  

PCD 10KM Segundo lote 17/11 até 02/12  R$        35,00   R$       26,00  

GERAL 5KM Terceiro lote 03/12 até 09/12  R$        78,00   R$       57,00  

GERAL 10KM Terceiro lote 03/12 até 09/12  R$        78,00   R$       57,00  

PCD 5KM Terceiro lote 03/12 até 09/12  R$        39,00   R$       28,50  

PCD 10KM Terceiro lote 03/12 até 09/12  R$        39,00   R$       28,50  

 

 

 


