
 
Regulamento 

1ª CORRIDA ROSENDO MOURÃO 

No fim da década de 40, o escritório de Oscar Niemeyer venceu a concorrência para desenhar o CTA. Entretanto, 

coube a um jovem arquiteto, no início de sua carreira, levar a termo o trabalho iniciado por Niemeyer. Assim, o arquiteto Rosendo 

Mourão assinou as atualizações do projeto, mas procurou manter nas obras o espírito do poeta das curvas. "Nessa genialidade 

dele, ele pode implantar coisas novas, como por exemplo, estes prédios do ITA, com coisas muito interessantes nos laboratórios, 

e na residência fez o plano de habitação horizontal. É muito bom, e só a genialidade dele faz com a gente tenha isso. 

Fantástico!”, orgulhava-se de dizer, Rosendo Mourão. 

No prédio do ITA, nas casas geminadas, Rosendo Mourão preservou a modernidade imaginada por Niemeyer. Na 

biblioteca, permaneceram os tradicionais traços arredondados, fora e dentro do prédio. O edifício conhecido como Elefante 

Branco é o laboratório de motores, também desenhado por Oscar Niemeyer e finalizado por Mourão. “Nós procuramos o máximo 

possível respeitar, fazer de tudo para que não fosse deteriorado, e o desagradasse. Inclusive, quando vinha, ele sempre ficava 

feliz. Hoje não sei se ele gostaria de ver, mas as vezes que ele visitou ficou muito feliz”. 

Quem também ficou feliz com o projeto foi Flávio Mourão, filho de Rosendo, que morou grande parte da vida dentro do 

CTA. Influenciado pelo próprio lugar onde vivia e sendo grande fã do pai e de Niemeyer, virou arquiteto. “Você não consegue 

passar por uma obra dele sem reparar e buscar com o olhar aquela forma, porque ela sai do tradicional, mesmo 50 anos depois. 

Muita gente vem aqui e fala: Nossa, mas é de 50 anos atrás? Não basta pra ele fazer só arquitetura, ele tem que traduzir alguma 

poesia na obra”, observa Flávio. 

 

1. A PROVA 

A Corrida ROSENDO MOURÃO  anos do DCTA São José dos Campos, será realizada no dia 15 de março  de 

2020, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, DCTA 

A CORRIDA será disputada nas distâncias de 5 km e Caminhada de 5KM, podendo haver pequena diferença na 

distância total, caso seja necessário algum ajuste pela Equipe Técnica da empresa organizadora do Evento. 

De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas para 

inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) anos, com as seguintes restrições: 

A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que 

o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova; 

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar, obrigatoriamente com autorização por escrito com firma 

reconhecida do pai ou de um responsável legal. 

 A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de Identidade que será retido pela 

Comissão Organizadora no ato da inscrição; 



 
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada na ficha de inscrição, a 

participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no 

evento. 

A inscrição da  CORRIDA ROSENDO MOURÃO, é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 

substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e 

não comunicar os organizadores do evento, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente ou 

dano que venha a sofrer, isentando do atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da 

prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova. 

2. A PREMIAÇÃO 

GERAL MASCULINO 5KM e GERAL FEMININO 5KM 

1º Lugar: Troféu 

2º Lugar: Troféu 

3º Lugar: Troféu 

GERAL MASCULINO MILITAR 05KM e GERAL FEMININO MILITAR 05KM 

1º Lugar: Troféu 

2º Lugar: Troféu 

3º Lugar: Troféu 

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

- O atleta que não estiver presente no ato da premiação perderá o direito de reclamá-la. 

3. KIT 

- Camiseta; 

-Boné; 

- Medalha de Participação; 

- Chip de cronometragem; 

- Número de peito; 

*O chip de cronometragem é descartável e será entregue somente ao titular, no momento da retirada de seu kit. 

 

 



 
RETIRADA DO KIT 

Os kits serão entregues aos inscritos no dia 14 de março de 2019.  

Local:  A DEFINIR 

Site do organizador. www.k10marketing esportivo.com.br. 

Horário : A definir 

Para retirada é obrigatório o comprovante de pagamento da inscrição o comprovante, que ficará retido na entrega 

do kit, e documento de identificação com foto. 

ATENÇÃO : Serão entregues Kits no dia do evento apenas para aqueles que residirem a mais de 50km de São 

José dos Campos 

- No dia da prova - dia 15 de março no CDTA 

Horário: 6:30h as 7:30h 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas apenas pela Internet exclusivamente no site 

www.megainscricoes.com.br 

Lotes: 

1º Lote (01/11/19 à 30/11/19) - R$ 75,00 (corrida) / R$ 70,00 (caminhada); 

2º Lote (01/12/19 à 31/12/19) - R$ 85,00 (corrida) / R$ 80,00 (caminhada); 

3º Lote (01/01/20 à 31/01/20) - R$ 95,00 (corrida) / R$ 90,00 (caminhada); 

Valor da inscrição + Taxa do Site.  

Inscrição exclusiva para militares no valor fixo de R$ 70,00 (setenta reais) + Taxa do site. 

* as inscrições poderão ser encerradas antes caso  atinja o limite máximo de participantes 

5. PROGRAMAÇÃO 

Endereço Loca do Evento: Praça Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acacias São José dos Campos, 

São Paulo. 

- 7h50 – Largada 5km 

- 7h55 – Largada Caminhada 



 
- 10h – Premiação e encerramento 

6. ESTRUTURA 

- Área de Concentração 

- Tenda de apoio para Serviços Médicos 

- Banheiros feminino e masculino 

- Guarda-volumes 

- Hidratação e fruta 

- Pórtico de Largada/Chegada 

- Cronometragem Eletrônica 

IMPORTANTE 

- Chegue ao local da prova com, no mínimo, uma hora de antecedência; 

- Esteja hidratado e alimentado adequadamente; 

- Use vestimenta adequada à prática esportiva. 

7. REGRAS GERAIS DO EVENTO 

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. Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos e que tenham idade de acordo 

com a modalidade em que fará a inscrição. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para efeitos de inscrição 

e classificação por faixa etária é que terá em 31 de dezembro de 2020(ano em que vai ocorrer a prova); 

b. O número de peito tem que estar visível na parte frente, fixado na camiseta do atleta; 

c. O número de peito não pode ser dobrado, recortado ou extraviado, levando o atleta à desclassificação; 

d. É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta ou top; 

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

f. Não será permitido ajuda de outro corredor na prova, isso implicará a desclassificação. 

g. Não é permitida ajuda externa, seja por treinadores, amigos, familiares ou outros que não sejam os staffs do 

evento. 

h. Não haverá duplicidade de premiação na Geral e Faixa Etária. 



 
8. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO 

a. As inscrições deverão ser feitas dentro do período divulgado. 

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

c. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de chegada /categoria) e será 

publicada no site da organização do evento. 

d. A área concentração para largada é de uso exclusivo dos atletas, que poderão circular desde que estejam 

inscritos na prova. Somente poderão adentrar na área de transição staffs e pessoal credenciado (pais e amigos 

não poderão entrar na área, exceto em casos especiais, com autorização prévia da organização). 

e. O atleta que efetuar a inscrição e não comparecer para a prova ou não cumprir os requisitos deste regulamento, 

não terá o reembolso do valor da inscrição, já que a organização preparará a estrutura em função do número de 

atletas. 

f. O repasse de inscrição para outro atleta, somente até cinco dias que antecede a prova. 

g. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou 

danificado dentro ou fora da área de competição. 

h. Para o atleta subir ao pódio de premiação, deverá estar devidamente uniformizado ou com a vestimenta que 

utilizou durante a prova, não podendo, em qualquer hipótese se apresentar com o tórax nu ou portando objetos 

inadequados. Se o atleta não estiver presente para receber a sua premiação, deverá indicar alguém para receber 

em seu lugar informando previamente a organização. 

i. 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 modelos comuns). Qualquer outra 

situação devera solicitar autorização prévia da organização. O não cumprimento desse item resultará em 

desclassificação do atleta, bem como a devolução da premiação recebida. Será autorizada a utilização de 

bandeiras dos municípios, estados e país, conforme a legislação específica. 

j. O atleta que pular as grades de isolamento da transição será desclassificado e estará sujeito à penalidade 

administrativa. 

k. O atleta que cortar percurso será desclassificado e estará sujeito a punição administrativa pela comissão 

organizadora. 

l. As provas serão realizadas com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a segurança dos 

participantes. Decisão e condição que serão julgadas pelos coordenadores gerais da prova. 

m. No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a organização da prova, para sua 

própria segurança. 

n. O resultado oficial será divulgado no site www.k10marketingesportivo.com.br, 72 horas do término da prova. 



 
o. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (exemplo: desacatar os fiscais, staffs e/ou 

organizadores do evento entre outros). 

p. A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local da prova e recursos 

necessários para os primeiros socorros. 

q. A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a 

documentação do atleta para fins de comprovação do local de residência (categoria local) e idade do mesmo. 

r. Serão utilizados banheiros químicos, quando necessário, e guarda-volumes no local de largada e chegada da 

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

s. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e recursos que advirem, 

inclusive promover alterações que se fizerem necessários para a manutenção da competição. 

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade. 

IMPORTANTE: 

Declaro que: 

a. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha total 

responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe. 

b. Li e estou de acordo com o regulamento do evento. 

c. Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, 

patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

d. Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e 

de haver treinado adequadamente para este evento. 

e. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a 

minha participação neste evento. 

f. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), 

renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, 

campanhas, informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções 

comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que 

venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas 

pela organização e/ou seus parceiros comerciais, com fins lícitos. 

g. Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da 

organização, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de 



 
correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou ação promocional bem como 

comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros. 

h. Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica 

e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou 

depois do mesmo. 

i. Representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o regulamento da prova e com minhas 

responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local. 

j. Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de kit, ou 

qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito 

da organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, 

participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas 

acima descritas. 

k. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está 

vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram 

no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado em 

qualquer tempo. 

l. Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de meu kit de 

participação, que fora devidamente celebrado por mim, ou por intermédio de meu treinador ou administrador da 

equipe; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e obrigações 

dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações da prova. 

K10 Marketing Esportivo 

Tel. 11 4219-1516 

WhatSapp 11 99795-1228 

www.k10marketingesportivo.com.br 

e-mail - eventos@k10marketingesportivo.com.br. 


