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REGULAMENTO 

 

A CORRIDA  

                  

A “Night Run Análise Alagoinhas 2021”, uma corrida de rua noturna voltada para todos os 
praticantes da modalidade e tem como objetivo proporcionar a socialização. 

A 2ª edição da prova será realizada no dia 04 de dezembro de 2021 com largada, às 20:00h. Com 
percursos de 10 Km e 5 km (aproximadamente), o circuito será realizado na cidade de Alagoinhas-
Ba  

A retirada de kit será realizada no dia 03 de dezembro de 2021 na cidade de Alagoinhas em local 
a ser definido pela organização e divulgado até 15 dias antes da prova. Será necessário a 
apresentação do documento de identificação e o comprovante de inscrição.  

REGULAMENTO  

A Prova Pedestre Night Run Análise Alagoinhas 2021, é uma realização da RG+.  

O evento acontecerá no dia 04 de dezembro de 2021, na Cidade Alagoinhas, com largada às 20h. 
O mapa completo do percurso será disponibilizado no site oficial. 

A prova consiste em um circuito de 10.000 metros (prova oficial) e outra de 5.000 metros (prova de 
participação), com largada e chegada no mesmo lugar, podendo ter variações de até 500 
metros  em ambas as provas. A largada será de acordo com protocolos de combate ao COVID 19 
vigente em ondas a partir das 20h. A duração da prova está prevista para 2h (duas horas). Esta 
prova, respeitando-se o contido neste regulamento, obedece às normas gerais de Corridas de Rua 
da CBAt.  

Para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é considerada a idade que o atleta 
terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova. A idade mínima a ser considerada é 
18 anos.  

 

IMPORTANTE!  
 
Só poderão participar da prova pessoas com comprovação da segunda dose da vacina ou dose 
única, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização 
ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde;  
 
O evento será realizado respeitando rigorosamente todos protocolos sanitários estabelecidos pelos 
órgãos competentes, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras. 

Recomendamos uma rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio 
para todos os PARTICIPANTES. Uma alimentação correta 48 horas antes da prova e após o evento 
é fundamental. Procure um profissional da área.  
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A organização disponibilizará aos participantes do evento ambulância para prestação de primeiros 
socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de emergência será 
efetuado na rede pública. 

A organização e as empresas contratadas para prestação de serviços não têm qualquer 
responsabilidade com despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela 
participação na corrida. Porém, em cumprimento às normas da CBAt, será disponibilizado um 
serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos 
hospitais da rede pública de saúde. O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela 
remoção ou transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização de 
qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico. 

O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, a partir 
do momento da efetivação da inscrição, o participante assume que esta em plenas condições de 
saúde para praticar o esporte, isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, 
REALIZADORES e PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.  

 

CATEGORIAS (APENAS PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO) 

As categorias e respectivas faixas etárias seguem a determinação abaixo para efeitos de 
classificação. serão 5 categorias masculino e feminino para a prova oficial (10 km). NÃO HAVERÁ 
PREMIAÇÃO DINHEIRO PARA FAIXA ETÁRIA. O PRIMEIRO COLOCADO RECEBERÁ UM 
TROFÉU E O SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR MEDALHAS DIFERENCIADAS  

Sub 29 

30 a 39 anos                

40 a 49 anos                

50 a 59 anos  

Acima de 60 anos                                          

Categoria Especial  

Cadeirante: Cadeira Tradicional e Cadeira Especial Triciclo  

Necessidades Especiais: Intelectual, Visual (obrigatório guia), Amputados de membros 
superiores.  

INSCRIÇÃO  

As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 30 de novembro de 2021 e poderão encerra-se antes 
da data prevista caso atinja o número de 400 (Quatrocentos) atletas ou por decisão da organização.  

As inscrições devem ser feitas de forma exclusiva através do site www.nightrunalagoinhas.com.br 
(mediante a taxa de conveniência).  
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Os valores das inscrições individuais respeitam o cronograma estabelecido pelos organizadores do 
evento e podem ser conferidos nos locais e sites de inscrição.  Será vetada a participação de atletas 
que estejam cumprindo penalidade oriunda da FBA, CBAt ou Federações de outros estados.  

Não haverá reembolso de inscrição, por parte da ORGANIZAÇÃO, às equipes e/ou atletas que 
participarem ou não do evento, por qualquer que seja o motivo. Ao se inscrever no evento o corredor 
o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição 
para outro Corredor, bem como reembolso do valor da inscrição. No ato da inscrição, o Corredor 
concordará com as condições estipuladas neste regulamento e atestará suas perfeitas condições 
físicas e de saúde para participar da prova.  

ATENÇÃO: A organização poderá prorrogar o prazo de inscrição e até permitir inscrições para o 
EVENTO no local de entrega de kits a seu critério. Neste caso, as inscrições terão valor 
diferenciado.  

Descontos  

• Assinantes do Jornal Folha do Estado tem 15% de desconto no valor da Inscrição e deverá ser 
realizado exclusivamente na sede do Jornal localizado na Praça Mons Renato Galvão, 149 - Centro 
- Feira de Santana-Ba ou entrar em contato através do telefone 75 3021-2772 ou pelo email 
corridas@redegeral.com.br  

• Atletas Federados ou cadastrados na Federação Baiana de Atletismo tem desconto de 15% no 
valor da Inscrição e deverá ser realizado exclusivamente no Palácio dos Esportes,01, Sala 106, 
Praça Castro Alves. Salvador-Ba  

• Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei nº 10.741, de 
2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição e deverá ser realizado exclusivamente 
na sede do jornal Folha do Estado e nos sites oficiais do evento.  

KIT DO CORREDOR  

Cada atleta receberá individualmente um kit de participação, vinculado à taxa de inscrição e modelo 
escolhido, conforme abaixo:  

Kit Night Run - composto de um número de peito de uso obrigatório, camiseta manga curta, chip de 
cronometragem, medalha e sacola do corredor.  

Será necessário a apresentação do documento de identificação e o comprovante de inscrição. A 
organização disponibilizará camisetas nos tamanhos baby look (tamanho único) e nos tamanhos 
convencionais (P, M, G e GG) em quantidades limitadas. O tamanho da camiseta será 
disponibilizada por ordem de chegada. A escolha de tamanho nas fichas de inscrição 
indicam apenas a preferência do atleta e norteiam o pedido dos tamanhos.  

 

Para retirar o Kit do Corredor, é necessário o responsável apresentar:  

- Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista) e o comprovante do 
pagamento ou boleto bancário original pago. Esse comprovante será retido na entrega do Kit. O 
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número recebido no kit do Corredor deverá ser afixado na parte frontal da camiseta, e não poderá 
ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. A aferição dos tempos será realizada 
pelo sistema de chip (cronometragem eletrônica) e por árbitros da Federação de Atletismo da Bahia 
para a Classificação Geral Masculino e Feminino, conforme a Regra n°240 da Associação 
Internacional das Federações de Atletismo.  

 

IMPORTANTE: No momento da retirada do kit o participante deverá conferir seus dados e o número 
de peito, pois não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit e/ou no dia da prova. 
Bem como componentes do Kit  

O material de participação que não for retirado pelo atleta no dia determinado pelo regulamento e 
nas condições previstas neste regulamento NÃO será entregue em data posterior.  

PREMIAÇÃO  

Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal, que estiverem regularmente 
inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação.  

Premiação em dinheiro e troféus ocorre do 1º ao 3º na classificação geral da prova oficial (10km), 
tanto no gênero Masculino, quanto Feminino. A cerimônia de premiação será realizada não antes 
das 21h00.  

Poderá ocorrer premiação em dinheiro para classificação geral da prova oficial (10km)  

Na prova de 5 km não haverá premiação em dinheiro, os três primeiros de ambos os sexos na 
classificação geral da prova receberão troféus além de poder ocorrer premiação em brindes.  

Na modalidade 10Km individual caso ocorra os prêmios em dinheiro estarão sujeitos à tributação 
do imposto sobre a renda, conforme legislação vigente. Para receber a premiação em dinheiro os 
corredores deverão apresentar documentos de identificação com foto logo após a premiação. É 
obrigação do corredor participar da cerimônia de premiação, sendo assim o prêmio (troféus e/ou 
dinheiro) só será entregue para quem estiver presente na premiação, perdendo o direito ao mesmo 
aquele que não se fizer presente. Não haverá premiação dupla, ou seja, o corredor que se classificar 
no geral não entrará na classificação por categoria. Na hipótese de desclassificação dos primeiros 
colocados, serão chamados os classificados com melhor tempo, sucessivamente. Os(as) atletas 
devem ser classificados na ordem em que qualquer parte do corpo/tronco (ficando excluídos 
cabeça, pescoço, braços, pernas, mãos ou pés) atinja o plano vertical que passa pela borda anterior 
da linha de chegada. Para receber a medalha é obrigatório que o(a) atleta esteja portando o número 
de peito.  

 
PERCURSO  

O mapa geral do percurso estará disponível no site oficial do evento.. O percurso tem grau de 
dificuldade moderada sendo uma via de ida e outra de volta com fácil acesso.  
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ESTRUTURA GERAL DA PROVA  

Durante a prova, serão disponibilizados 4 postos de hidratação no percurso, além de um posto na 
chegada e suporte médico, com ambulâncias para atender a qualquer necessidade dos corredores. 
Haverá banheiros e guarda-volumes gratuitos aos participantes. Recomenda-se que os pertences 
sejam deixados no guarda-volumes até 30 minutos antes da largada. A organização NÃO 
RECOMENDA que sejam deixados objetos de valor no guarda volumes, tais como: relógios, roupas 
ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de 
crédito, etc.. Os volumes serão embalados em sacos fornecidos pela organização e devidamente 
identificados com o número do corredor.  

 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

 
A organização seguirá os protocolos de segurança recomendado pelas autoridades competentes 
devido a pandemia do coronavírus.  

Serão distribuídos no evento compartimento com álcool em gel.  

Todo o atleta passará por medição de temperatura ao entrar no evento. Caso o mesmo esteja com 
febre deve se retirar o mais rápido possível do local, não podendo participar do evento de forma 
alguma.  

Todos os atletas devem estar de máscara na arena do evento, na largada e na chegada, podendo 
durante o percurso retirar a máscara para correr desde que esteja obedecendo o distanciamento 
exigido.  

Os atletas devem evitar ao máximo qualquer tipo de aglomeração.  

 

DOS DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS  

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os 
direitos de utilização de sua imagem para o Feira Night Run, seus patrocinadores, apoiadores e a 
organização da prova. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente 
aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, 
renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data. Filmes e fotografias relativos 
à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em 
destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores 
da prova por escrito. 

 
COMPROMISSO COM A PRIVACIDADE 
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Para desenvolver a nossa atividade da melhor maneira possível, é essencial que coletemos 
algumas informações sobre você. O objetivo é deixar claro como iremos utilizar as informações 
coletadas sobre você. Você é responsável pelas informações pessoais que está fornecendo, bem 
como, as consequências de suas decisões.  

Coletamos apenas as informações essenciais sobre você para que possamos exercer a nossa 
atividade da melhor maneira possível. Sem essas informações, não teríamos como prestar os 
nossos serviços e adimplir com os contratos firmados com você e com terceiros.  

Dados gerados por você, registramos suas informações quando:  

• Você efetiva seu cadastro e abre uma conta com o Ticket Agora ou com a RG+ ou simplesmente 
se inscreve para qualquer evento disponibilizado em nossas plataformas.  

• Se inscreve em nosso boletim informativo ou qualquer outra lista de correspondência.  

• Responde pesquisas;  

• Envia um formulário para solicitar suporte ao cliente ou entrar em contato conosco para qualquer 
outra finalidade  

Quando você visita nossos sites, coletamos informações que os navegadores da web, dispositivos 
móveis e servidores disponibilizam, tais como:  

• Endereço de protocolo de internet;  

• Tipo de navegador;  

• Idioma de preferência;  

• Fuso horário;  

• URL de referência;  

• Data e hora de acesso;  

• Sistema operacional;  

• Fabricante do dispositivo móvel ou fixo;  

• Informações de redes sociais; e  

• Informações da rede móvel. Finalidades das informações coletadas:  

• Para se comunicar com você (por exemplo, através de e-mail) sobre os eventos para os quais 
você se inscreveu, alterações desta Política de Privacidade, alterações dos Termos de Uso ou 
outros avisos importantes;  

• Para envio de dos kits (no caso de evento virtual)  
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• Para e realização de ranking (evento virtual)  

• Para manter você informado sobre corridas futuras, envio de convites, ofertas, promoções e outras 
informações que acreditamos ser de seu interesse;  

• Para facilitar o seu cadastramento em suas próximas corridas; 

 • Para pedir que você participe de pesquisas ou para solicitar feedback sobre nossos serviços;  

• Para entender como os usuários usam nossos produtos e serviços;  

• Para monitorar e prevenir problemas e para aprimorar nossos produtos e serviços;  

• Para oferecer suporte, analisar e aprimorar nossas interações com clientes;  

• Para atualizar, expandir e analisar nossos registros, identificar novos clientes e fornecer produtos 
e serviços que possam ser de seu interesse;  

• Para analisar tendências, administrar nossos sites, rastrear o comportamento dos Corredores a 
fim de entender o que os Corredores estão procurando e para melhor ajudá-los; 

 • Para monitorar e aprimorar campanhas de marketing e fazer sugestões relevantes para o usuário. 

 • Para criar uma base de dados sólida, utilizando os dados coletados para criar estatísticas com 
base no comportamento dos Visitantes. Com quem compartilhamos suas informações:  

• O ticket agora não é o destinatário final de suas informações. As informações fornecidas por você 
e as informações geradas por você são disponibilizadas a nós os Organizador do evento.  

• Pode ser necessário o compartilhamento de suas informações pessoais e informações geradas 
com provedores de serviços terceirizados, como parceiros de marketing e publicidade, 
patrocinadores e parceiros do evento, provedores de análise da web e processadores de 
pagamento. Esses prestadores de serviço são autorizados a usar suas informações pessoais 
apenas conforme necessário para prestar esses serviços a nós. Seus direitos:  

• Quando confiamos no seu consentimento como base legal para proceder com a coleta dos dados, 
você tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento.  

• Você pode cancelar o recebimento de boletins informativos e outras mensagens não essenciais 
usando a função "cancelar inscrição" incluída em todas essas mensagens. Entretanto, você 
continuará a receber notificações e e-mails essenciais para a nossa prestação de serviço.  

• Você pode desativar os cookies do navegador antes de visitar nossos sites. No entanto, se você 
fizer isso, talvez não seja possível usar certos recursos dos sites de modo adequado.  

• Você tem o direito de solicitar que suas informações pessoais sejam excluídas em determinadas 
circunstâncias, como quando elas não forem mais necessárias para o propósito para o qual foram 
coletadas originalmente.  

Retenção das informações:  
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• Podemos reter suas informações pessoais enquanto for necessário para os fins descritos nesta 
Política de Privacidade. Às vezes, podemos reter suas informações por períodos mais longos, 
conforme permitido ou exigido por lei, para executar nossos contratos, regularizar questões 
relacionadas a impostos, contabilidade ou para cumprir com outras obrigações legais. 
Consentimento seu e de terceiro:  

• Ao utilizar nossa plataforma, você concorda de forma expressa com a Política de Privacidade 
contida neste documento.  

• Caso você esteja realizando este cadastro por outra pessoa, você garante, por sua integral 
responsabilidade civil e criminal, que você possui o consentimento livre, específico, informado e 
explícito, do titular dos dados cadastrados de que os dados pessoais dele sejam objeto do presente 
tratamento; 

 

MONTAGEM DE TENDAS E ASSESSORIAS E/OU CLUBE  

A Organização sugere que os interessados em montar tenda entrem em contato (75) 99977-0970 
ou corridas@redegeral.com.br A organização irá fiscalizar esta área destinada a montagem de 
tendas de equipes e a mesma poderá limitar a quantidade e tamanho das tendas. Caso haja 
montagem de tendas sem autorização ou patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, 
poderá a organização solicitar apoio aos órgãos públicos para que as assessorias / treinadores 
retirem sua (s) tenda(s). Caso os interessados solicitem autorização de montagem de suas tendas 
junto aos órgãos competentes, as mesmas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema 
de som do evento e não poderão ultrapassar os limites das áreas ocupadas pela Organização. 
Nesta área não poderá haver sistemas de som, publicidade conflitante com os patrocinadores do 
evento, comércio de produtos, serviços e exibição de material político. Ficam proibidos carros ou 
caminhões passando ou parados na grama, vender produtos de qualquer natureza, música, 
cobrança de ingresso na tenda, geradores de energia de qualquer tipo, bolão, balão de publicidade 
e semelhantes, carrinho de pipoca, churros, algodão doce e semelhantes, brinquedos como cama 
elástica, castelo de bolas 7 e semelhantes, churrasco ou preparação de qualquer tipo de comida 
utilizandose de fogão ou qualquer meio semelhante, limitar a área da assessoria com “nylon”, 
barbante, cordão ou semelhantes, reservar espaço previamente através de fita zebrada ou com 
uma pessoa sem estar com sua estrutura no local para montagem.  

 

REGRAS GERAIS DA PROVA  

A aferição do tempo será pelo tempo líquido. O atleta assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e 
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação antes, durante e depois do evento. Não é permitido correr sem camisa. O número de 
peito deverá ser fixado na frente da camiseta do participante. É proibido o auxílio de terceiros, como 
o acompanhamento por ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto nos pontos de 
abastecimento oferecidos pela própria ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de qualquer recurso 
tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO, salvo aparelhos para 
sonorização individual. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo Corredor será 
passível de desclassificação. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor 
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da prova, até 20 minutos após a divulgação do resultado. Todo corredor que se inscrever ou 
participar da prova atesta suas boas condições física e de saúde.  

O atleta será desclassificado:  

• Se houver troca de numero e/ou senhas;  

• Cessão do número para atleta não inscrito na prova  

• Invadir o pelotão de elite  

• Escapar antes do sinal de largada  

• For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza  

• Empurrar, cortar caminho, pegar carona, etc  

• Ultrapassar dentro do funil de chegada  

• Desacatar outros atletas, o público ou árbitros  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A prova acontecerá com qualquer condição climática. O evento poderá ser cancelado caso 
condições adversas de tempo ou outras que coloquem em risco a integridade física dos 
participantes e/ou espectadores, não havendo devolução do valor de inscrição para estes casos. 
As dúvidas e/ou omissões deste Regulamento ou no decorrer da Prova serão dirimidas pela 
Comissão Organizadora e/ou Organizadores/Realizadores, de forma soberana, não cabendo 
qualquer tipo de recurso.  

 

CONTATO  

Site oficial: www. nightrunanalise.com.br  

corridas@redegeral.com.br 

Whats app 75 99977-0970 

 


