
MARINES EVENTOS 
REGULAMENTO OFICIAL DA CORRIDA E CAMINHADA – MARINES 5 K  

 PARQUE DE MADUREIRA –RJ  

1 - A PROVA 

 1.1. A Corrida e Caminhada Marines 5k, será realizada no Parque de Madureira -RJ), no dia 17 

de julho de 2022. A etapa será constituída por Corrida e Caminhada na distância aproximada 

de 5 km, com participação de atletas devidamente inscritos.  

1.2. O EVENTO terá LARGADA e CHEGADA no Parque de Madureira  – RJ  

1.3. O início das provas do EVENTO está previsto para os seguintes horários: 

6:30 – Abertura do Evento  

7:30 – Alongamento  

8:00 – Largada da Corrida e Caminhada 

9:30 – Premiação. 

 A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de Largada 

para eventuais alterações e contestações nos respectivos horários. 

 2 – CORRIDA 

 2.1. A corrida será disputada nas categorias GeralMasculino e Feminino. 

3 – CAMINHADA 

 3.1. A caminhada não tem caráter competitivo e não possuirá chip de cronometragem. 

Todos os caminhantes que completarem o percurso e estiverem portando o número de peito 

terão direito a receber uma medalha de participação do evento. 

 3.2. Ao longo do percurso de 5 km da prova haverá  1 posto de hidratação. 

 

4 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

 4.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem 

e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e depois do EVENTO. 

4.2– TERMO DE RESPONSABILIDADE  

IMPORTANTE: ao se inscrever, todo ATLETA declara automaticamente que está de acordo com 

o termo de responsabilidade abaixo:  

"Declaro que assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceito e acato totalmente 

o REGULAMENTO e suas regras, assumo as despesas de transporte, hospedagem e 

alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha 

participação antes, durante e depois do EVENTO, e isento de qualquer responsabilidade os 



Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores. Assumo o 

compromisso e a responsabilidade de ter feito rigorosa avaliação médica, inclusive a realização 

de teste ergométrico prévio, exames médicos e avaliações físicas pertinentes com profissionais 

competentes da área da saúde e declara estar apto e autorizado para competir.  

Assumo e expressamente declaro que sou conhecedor de meu estado de saúde, que tenho 

condições de saúde para participar do EVENTO, quem tenho capacidade atlética necessária, e 

que treinei adequadamente para o EVENTO." 

 4.3. Ao participar deste EVENTO, os atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer 

outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em 

qualquer tempo. Os direitos de utilização de imagem dos menores de 18 anos também serão 

cedidos pelos responsáveis dos mesmos. 

4.4 Ao se inscrever para o evento o atleta assume o compromisso e a responsabilidade de ter 

realizado rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, exames 

médicos e avaliações físicas pertinentes com profissionais competentes da área de saúde e 

declara estar apto e autorizado para competir. O atleta assume e expressamente declara que é 

conhecedor de seu estado de saúde, que tem condições para participar do evento, que tem 

capacidade atlética necessária, e que treinou adequadamente para o evento. 

 4.5 Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática 

da corrida. Porém, em cumprimento as normas da CBat, será disponibilizado um serviço de 

ambulância UTI para atendimento emergencialpara prestar o 1º atendimento aos atletas e 

para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde, sob responsabilidade desta. 

 4.6. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre 

outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as 

consequências desta decisão.  

4.7. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para 

a orientação dos participantes. 

 4.8. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos,Guarda-Volumes na região da 

LARGADA e CHEGADA e os sanitários disponíveis serão os do parque, O horário de 

funcionamento do Guarda-Volumes será das 7:00h às 10:00h.  

4.9. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR no 

GuardaVolumestais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos 

eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc. 

 4.10. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no 

GuardaVolumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.  

4.11. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, independente do motivo, 



nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a 

sofrer durante a participação do EVENTO. 

4.12. Os acessos às áreas de Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que 

delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro 

momento, sob qualquer pretexto.  

4.13. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito 

no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo.  

4.14. O ATLETA que não cumprir as regras estabelecidas neste REGULAMENTO poderá a 

qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.  

4.15. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente a Ficha de Inscrição do 

EVENTO.  

4.16. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando 

de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em 

seu nome e seus sucessores.  

4.17. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não 

comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova. 

 4.18. Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibilizará seus dados e autorizará aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a 

qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro 

fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

 4.19. O NÚMERO DE PEITO deverá ser afixado na parte frontal da camiseta do ATLETA. 

 4.20. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO a todos atletas da corrida e caminhada, sendo 

que qualquer avaria ou má visualização de tal número implicará na desclassificação do ATLETA 

ou na sua retirada pelos fiscais antes da chegada do EVENTO. 

 4.21. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis no evento 

ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

4.22. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento 

sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na 

retirada dos kits.  

5 - KIT ATLETA 

5.1 Os kits serão compostos da seguinte forma: 

KIT TOP (VALOR  PROMOCIONAL E LIMITADO) 

CAMISA,SACOLA , SQUEZZE, VISEIRA, NÚMERO DE PEITO, CHIP DE CRONOMETRAGEM E 

MEDALHA PÓS PROVA 

Aos caminhantes deste kit TOP , não serão contemplados com chip, pois o mesmo não tem 

caráter competitivo. 

1 LOTE– 69.99   (PROMOCIONAL) DE 22-02-2022 ATÉ 15-04-2022 



2 LOTE –79.99   (PROMOCIONAL) DE 16-04-2022 ATÉ 07-07-2022 

3 LOTE – 130.00 (VALOR NORMAL) DE 08-07 ATÉ 11-07-2022 

VALOR IDOSO 65.00 E ATLETA PCD ATÉ O TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES 

 

KIT BÁSICO (PROMOCIONAL E LIMITADO): 

 

CAMISA,NÚMERO DE PEITO, CHIP DE CRONOMETRAGEM E MEDALHA PÓS PROVA 

 

Aos caminhantes deste kit básico , não serão contemplados com chip, pois o mesmo não tem 

caráter competitivo. 

 

1 LOTE– 59.99   (PROMOCIONAL) DE 22-02-2022 ATÉ 15-04-2022 

2 LOTE – 69.99   (PROMOCIONAL) DE 16-04-2022 ATÉ 07-07-2022 

3 LOTE – 120.00 (VALOR NORMAL) DE 08-07 ATÉ 11-07-2022 

VALOR IDOSO 60.00 E ATLETA PCD ATÉ O TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES 

KIT DE PARTICIPAÇÃO (PROMOCIONAL E LIMITADO): 

NÚMERO DE PEITO, CHIP DE CRONOMETRAGEM E MEDALHA PÓS PROVA 

Aos caminhantes deste kit, não serão contemplados com chip, pois o mesmo não tem caráter 

competitivo. 

1 LOTE– 49.99   (PROMOCIONAL) DE 22-02-2022 ATÉ 15-04-2022 

2 LOTE – 59.99   (PROMOCIONAL) DE 16-04-2022 ATÉ 07-07-2022 

3 LOTE – 90.00 (VALOR NORMAL) DE 08-07 ATÉ 11-07-2022 

VALOR IDOSO E ATLETA PCD 45.00 ATÉ O TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES 

 

INSCRIÇÃO GRUPOS, EQUIPES E ASSESSORIAS 

Mínimo de 5 Atletas com valores diferenciados, equipe, grupos ou assessorias, deverão 

entrar em contato através do e-mail: corridamarinesrj@gmail.com   solicitando o envio das 

informações necessárias ou através do whatsapp 21-96757-4152  

 5.2. Poderão haver kits promocionais e que, neste caso, não incidirão descontos na aquisição 

dos mesmos. 

 5.3. Poderão ser incluídos no Kit Atleta outros brindes ou informativos da organização ou 

patrocinadores. 

 5.4. Não será possível na entrega do kit ao atleta, a troca de tamanho da camisa, previamente 

escolhido.  

5.5. Os kits serão entregues no seguinte endereço: 

MADUREIRA SHOPPING 

ESTRADA DO PORTELA, 222 – MADUREIRA – RIO DE JANEIRO – RJ CEP – 21351-050 

DATA 16 DE JULHO DE 2022 – HORÁRIO : 10 AS 17 HORAS – 4 ANDAR 
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 5.6. EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAREMOS KIT NO DIA DO EVENTO E NEM APÓS O 

MESMO. 

5.7. O atleta que não retirar o Kit nas datas mencionadas no ítem 5.5 perderá o direito ao 

mesmo.  

5.8. Será permitida a retirada de kit por terceiros para maiores de 60 anos, através de 

documento original com foto. A autorização de retirada(poderá ser de próprio punho e 

assinada)bem como a cópia do documento do idoso. 

5.9. A retirada de kit para menores de 18 anos só será permitida ao pai ou responsável legal 

munido de autorização por escrito do responsável e assinada. A autorização deverá estar 

acompanhada de cópia de um documento de identidade que será retido pela Comissão 

Organizadora no ato da retirada do kit; 

5.10 a retirada de kit por terceiros poderá ser realizada através de uma autorização por 

escrito, assinada pelo titular da inscrição, cópia da inscrição e do documento de identidade. 

 5.11. Quando da retirada do Kit, o atleta deverá conferir seus dados pessoais. 

 5.12. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do Kit Atleta. 

 6 - REGRAS ESPECÍFICAS 

 6.1. A idade mínima exigida para a participação em provas de até 5 km de acordo com as 

normas da CBAt é de 14 (quatorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova. 

Menores de 18 anos com autorização dos pais. 

 6.2. Não haverá a devolução do valor da inscrição em nenhuma hipótese. 

 6.3. As provas terão duração máxima de 1:30h (Uma hora e meia), e o atleta terá no máximo 

15 minutos após a largada para cronometrar o seu tempo, caso saia após a largada, no horário 

previsto de 8 horas  

 6.4. O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, 

poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do 

qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este 

corredor.  

6.5. O ATLETA deverá respeitar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem.  

6.6. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que 

treinou adequadamente para o EVENTO. 

 6.7. O uso do chip e do número de identificação de peito é OBRIGATÓRIO e intransferível aos 

ATLETAS que os receberem, acarretando a desclassificação do ATLETA que não os utilizar ou 

utilizá-los de forma inadequada. 

 6.7.1. Caso seja verificado, no momento do EVENTO ou posteriormente, a utilização do chip 

e/ou número de identificação de peito por terceiros o ATLETA cadastrado poderá ser impedido 

de participar de provas futuras da organização. 



 6.8. As solicitações para trocas de modalidades deverão ser encaminhadas ao e-mail 

corridamarinesrj@gmail.com Não será possível a troca de modalidade no decorrer da semana 

que antecede o evento em nenhuma hipótese. 

 6.8.1. Batedores utilizando motos ou bicicletas acompanharão os primeiros colocados. Os 

mesmos, assim como os fiscais de percurso, poderão, a qualquer momento, desclassificar um 

ATLETA por não cumprir com as regras do evento. 

 6.8.2. Tapetes de cronometragem poderão ser utilizados em pontos estratégicos para a 

verificação da passagem do ATLETA. Caso os mesmos sejam utilizados será obrigatório a 

passagem do ATLETA pelos mesmos respeitando sua modalidade.  

7 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS  

7.1. As inscrições serão realizadas em sites credenciados no período de 14/03/2022 a 

11/07/2022, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o número máximo de participantes 

definido para as provas. Alguns postos de inscrições poderão ser realizados dentro do período 

citado. 

 7.2. As inscrições para a Corrida e Caminhada MARINES 5k Etapa Parque de Madureira -RJ, 

custarão R$ 130.00 reais (kit top),R$ 120.00(kit básico) e  R$ 90.00(kit participação). 

7.2.1. Inscrições realizadas através do site de inscrições incidirão taxa de comodidade em cada 

inscrição. 

 7.2.2. Maiores de 60 anos têm direito a 50% de desconto sobre o valor normal de acordo com 

o item 7.2, o desconto não é cumulativo e nem transferível.  

7.2.3. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo promover lotes promocionais durante o 

período de inscrições. O encerramento de cada lote poderá acontecer a qualquer momento, 

sem aviso prévio, conforme disponibilidade de inscrições. 

 7.2.4. Lotes promocionais não incidirão os 50% de desconto para maiores de 60 ou outras 

categorias que contemplem descontos. Os mesmos continuam com os respectivos descontos 

sobre o valor normal de acordo com o item 7.2.  

7.3. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

7.4 É de responsabilidade de o ATLETA cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição, ler 

os informativos enviados ao seu endereço eletrônico e acessar com frequência o 

instagram@marines_eventos bem como os sites credenciados da inscrição para verificar 

possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação na 

prova.  

 8 – PREMIAÇÃO 

 8.1. Os cinco (5) primeiros colocados da categoria geral masculino e feminino serão definidos 

por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, 

gasto por competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de 

cronometragem. 
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 8.2. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, com seu número 

de peito para identificação, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria 

for chamada. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, 

perderá o direito aos prêmios, em hipótese alguma serão entregues as premiações caso o 

atleta não esteja presente no evento, conforme determinação da organização da prova. 

 8.3. Todo atleta que completar a prova em conformidade com este REGULAMENTO terá 

direito à medalha de participação mediante a apresentação do número peito.  

8.4. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados (feminino e masculino no geral) 

receberão como premiação troféu personalizado do evento e ainda; 

1 lugar – 200.00 reais + 1 sessão de peeling de diamante  

2 lugar – 150.00 reais  + 1 sessão de drenagem linfática 

 3 lugar – 100.00 reais + 1 sessão de limpeza de pele 

4 lugar - 1 churrasqueira elétrica + 1 sessão de massagem relaxante  

5 lugar  - 1 jogo de toalha de banho + 1 sessão de massagem relaxante 

 8.5. O primeiro, segundo e terceiro de cada categoria por idade receberá como premiação 

troféu personalizado do evento: 

Faixas etárias(categorias) 

14 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40a 44 anos / 45 a   

49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / 70 a 74anos / 75 a 79 

anos, 80 ou mais. 

A CAMINHADA tem caráter exclusivamente participativo e não será cronometrada bem 

como terão seus resultados divulgados. 

 8.6. Serão premiadas as 5 MELHORES assessorias, equipes de academia e ou grupos de corrida 

que se destacarem em performance(com o maior número de pontos entre seus atletas), assim 

como as 5 MAIORES assessorias, equipes de academias e ou grupos de corrida(em número de 

atletas inscritos e concluintes) na Corrida e Caminhada MARINES 5k Etapa Parque de  

Madureira- RJ; 

 Premiações para as 5 maiores equipes e para as 5 melhores equipes em performance 

MAIORES EQUIPES EM NÚMERO DE ATLETAS 

1 lugar – troféu + 1 liquidificador +1 sessão de drenagem linfática 

2 lugar – troféu + 1 jogo de toalha + 1 sessão de peeling diamante 

3 lugar – troféu + 1 sessão de peeling Diamante 

4 lugar – troféu + 1 sessão de massagem relaxante 

5 lugar – troféu + 1 sessão de drenagem linfática 

 

 



MELHORES EQUIPES EM PERFORMANCE 

1 lugar – troféu + 1 churrasqueira elétrica + 1 sessão de peeling diamante 

2 lugar – troféu + 1 jogo de toalha + 1 sessão de peeling 

3 lugar – troféu + 1 sessão de peeling diamante 

4 lugar – troféu + 1 sessão de massagem relaxante 

5 lugar – troféu + sessão de drenagem linfática 

OBSERVAÇÃO: 

Caso a equipe com o maior número de atletas ultrapasse 100 atletas inscritos, além da 

premiação acima ganhará 5 inscrições( a escolher) no próximo evento da MARINES 

EVENTOS. 

 8.7 Não haverá entrega de premiação após o evento. Caso o atleta não compareça ao pódio 

para receber seu prêmio perderá o mesmo.  

8.8. Para receber sua premiação o atleta deverá estar obrigatoriamente com seu número de 

peito fixado à parte frontal da camisa; 

 8.9. Os atletas terão 15 minutos para questionar o resultado oficial após a publicação do 

mesmo no encerramento da prova.  

8.10. Ficará a critério da organização o recebimento ou não de questionamentos após o 

encerramento do evento, bem como a correção do resultado oficial.  

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

A organização poderá criar ou suspender categorias durante o circuito conforme a 

disponibilidade de inscrições  

9.1 - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de CANCELAR o evento ou de ALTERAR a qualquer 

momento e sem exposição de motivos, sua data de realização e/ou local. 

9.2. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar trechos do percurso, que porventura 

apresentem riscos aos competidores ou a pedido de órgãos municipais, estaduais ou federais.  

9.3. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos 

os termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata 

todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 

Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 

9.4. Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e ao evento pertencem a MARINES 

EVENTOS. 

 

Acompanhe nossas corridas, sorteios e novidades em nosso instagram: 

@marines_eventos 
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