
 

 

 

CORRIDA O REI E A RAINHA DA COLINA 

REGULAMENTO DA PROVA 

 

A Corrida O Rei e a Rainha da Colina é uma promoção do TeamReManzatto em apoio com a 
Prefeitura de Jaguariúna, que através de sua Organização, dará pleno cumprimento ao 

regulamento da prova e responderá por todos os detalhes da realização do evento. 

 

O EVENTO 

Data: 08 de Março de 2020. 
Horário: às 7h30.  
Local: Praça Umbelina Bueno- Centro – Jaguariúna – SP. 
Percurso: 6,5 Km.  
Entrega de kit opcional: sábado, 07 de março, das 10h às 18h; domingo, 08 de março, das 6h 
às 7h.  
Largada/Chegada e Premiação: Rua Cel. Amâncio Bueno, 688 - Centro (frente Igreja 
Centenária).  
Programação: 7:30h – Largada única 6,5km / 9:30h – Premiação. 
 

INSCRIÇÕES 

 

1. Período de inscrições:   de novembro a   de fevereiro de 2019. 

2. Valor Inscrição geral 
 
Kit Incentive - 56,00 
 
Kit Plus - 76,00 
 
Kit Premium - 91,00 
 
3. Limite máximo de participantes: 1300 vagas. 
 
4. Podem se inscrever: atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 12* anos completos 
até a data do evento. 
*Obs: atletas de 12 a 17 anos terão de apresentar no ato de retirada do KIT a autorização de 
maior responsável.  
 
5. Onde se inscrever: Internet/On line*: no site www.ticketagora.com.br. 



 
6. Kit Atleta: Cada atleta inscrito terá direito a 01 (um) kit personalizado de acordo com a 
opção escolhida no ato da inscrição e medalha para os que finalizarem a prova.  
 
7. Inscrição de Equipes: devem ser compostas por, no mínimo, 15 atletas, o responsável pela 
equipe deve solicitar a reserva de vagas diretamente com a organização do evento e finalizar o 
pedido de uma única vez até o dia 28/02/2020, após essa data os benefícios serão cancelados. 
Os kits serão agrupados, devendo ser informado o nome do responsável para retirada dos 
mesmos.  
Toda infraestrutura para o funcionamento das tendas é de responsabilidade de cada equipe 
(montagem, energia elétrica, adequação de piso, fixação, etc.). A Organização não se 
responsabiliza por eventuais multas decorrentes de autuações a serem aplicadas em função de 
instalação da tenda em local irregular.  
 
8. Inscrição de Idosos: para atletas com idade igual ou superior a 60 anos, conforme art. 23 da 
Lei nº 10.741 de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), será concedido um desconto de 50% no valor 
da taxa de inscrição. Todo idoso inscritos conforme benefícios previstos no Estatuto do Idoso, 
deverá retirar seu kit pessoalmente munido de documento de identidade (ou cópia). 
 
9. Atletas Portadores de Deficiência: para os integrantes desta categoria será concedido um 
desconto de 50% no valor da taxa de inscrição, será necessário o envio de dados e atestado 
oficial que comprove a deficiência para o email cronoquality@outlook.com.  
 
10. Alteração e Cancelamento da Inscrição: o dinheiro da inscrição não será devolvido em 
caso de desistência; entretanto, haverá possibilidade de transferência de inscrição para outra 
pessoa, desde que seja comunicado à organização com 15 dias de antecedência - 
exclusivamente por e-mail; 

11. Veracidade das Informações: a Organização não se responsabiliza pela veracidade das 
informações fornecidas na ficha de inscrição. Constatada fraude nos dados da inscrição, o 
atleta será desclassificado sem direito a recurso. 

12. Autorização de Uso de Imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha 
de inscrição ou equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc), concordam em ceder 
gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e "som de voz", com 
vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a 
divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem 
limites de repetição e de tempo. 
 
13. Declaração de Saúde: ao se inscrever no evento, através do preenchimento e assinatura 
das fichas de inscrição ou equivalentes (ofícios, listagens de equipes, internet etc), os 
participantes se declaram automaticamente, estarem aptos e devidamente preparados a 
participarem do Evento, isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos 
públicos ou privados envolvidos na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, 
de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram, 
porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores 
dos itens deste regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. 
 
14. Camiseta: mediante pagamento da taxa de inscrição, o atleta terá direito à camiseta do 
evento e poderá optar pelos tamanhos disponíveis (Baby Look G Tam Único, UNISSEX P, 
UNISSEX M, UNISSEX G e UNISSEX GG). 
 



15. Categorias: 
 
 
CORRIDA 
 
SUB 20 – 12 a 20 anos 
SUB 30 – 21 a 30 anos 
SUB 40 – 31 a 40 anos 
SUB 50 – 41 a 50 anos 
SUB 60 – 51 a 60 anos 
OVER 50 – acima de 61 anos 
 
 CAMINHADA 
 
Categoria com Idade Livre – Masculino e Feminino 
 
 

RETIRADA DE KIT 
 

1. Data: são 2 dias de entrega: Dias 07/03 (sábado) das 10h às 17h e dia 08/03 (domingo) das 
6h às 7h. 

2. Local: Praça Umbelina Bueno- Centro – Jaguariúna – SP. 

3. Procedimento para Retirada: 

Documentos necessários O kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante 
apresentação do protocolo de inscrição (digital ou impresso) e documento com foto. 

Retirada por terceiros 
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação do protocolo 
para retirada de terceiros impresso, os dados da autorização preenchido e cópia de 
documento de identificação do inscrito. 

 

NO DIA DA PROVA 

 

1. Área de Concentração: Praça Umbelina Bueno- Centro – Jaguariúna – SP; 
 
2. Identificação dos participantes: Para o acesso e identificação dos atletas inscritos às áreas 
restritas exclusivas aos competidores, todos os inscritos devem estar uniformizados, com os 
números de peito da prova colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o 
chip de cronometragem afixado no tênis. A falta das identificações podem dificultar a 
identificação do atleta pelos staffs e causar o impedimento destes àquelas áreas e até mesmo 
a desclassificação devido a dificuldade de controle de passagem nos pontos sem checagem 
eletrônica e com controle visual; 
 
3. Guarda-Volumes: Os inscritos terão à disposição os sanitários químicos. Não temos 
vestiários de banho. Haverá serviço de guarda volumes, e a organização não se responsabiliza 
por objetos de valor, equipamentos ou dinheiro deixados no guarda volumes; 



 
4. Ordem de Largada: 1) Elite Masculina e Feminina; 2) Atleta Portador de Deficiência. 

 

5. Hidratação: os corredores terão três pontos de água no percurso (km, km e km? Quais KM?) 
e na chegada. Os corredores terão hidratação em ponto intermediária do percurso e na 
chegada; 

6. Teremos à disposição 01 (uma) ambulância e 01 (um) ponto médico, sendo o ponto médico 
na chegada e a ambulância no alto da colina. Em caso de emergência médica, o atendimento 
inicial será efetuado no ponto médico da prova e, se necessária, remoção para a rede pública 
de saúde, no hospital municipal Walter Ferrari; 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

1. Tempo de Classificação e Premiação: Será adotado para a premiação da prova a ordem de 
chegada, o tempo bruto e para os demais atletas, o tempo LÍQUIDO dos inscritos, ou seja, o 
tempo cronometrado a partir do momento em que o atleta passa pelo tapete na largada até a 
passagem dele pelo tapete no momento da chegada; 

2. Duração do evento: a prova terá a duração máxima de 1h30 (uma hora e trinta minutos), 
após o que os bloqueios de trânsito serão liberados. A partir deste momento a organização 
recomenda a máxima atenção e cuidados para utilização das vias públicas. 

 

PREMIAÇÃO 

 

1. Local da Premiação: Serão premiados na Praça Umbelina Bueno, imediatamente após a 
liberação dos resultados da prova: 1) Rei e Rainha da Colina, 2) 5 primeiros geral masculino e 
feminino, 3)maior equipe, 4) maior EMPRESA/CLUBE/ACADEMIA.  

2. Prêmio de participação: todos os inscritos que cruzarem a linha de chegada, terão direito a 
medalha de participação do evento. 

 

DISPOSITIVOS GERAIS 

 

1. Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer 
momento da competição os atletas que: 

a) não se apresentarem devidamente uniformizados (calção, camiseta e números de peito e 
chip para os corredores e número de peito aos caminhantes); 



b) permitirem em seu uniforme de competição a colocação de frases indevidas, bem como 
qualquer tipo de publicidade político-partidária; 
c) burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso oficial);  
d) posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou não tiverem registro do 
chip de cronometragem no tapete da largada e percurso; 
e) fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando 
estas forem solicitadas;  
f) tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a progressão, ou 
perturbar a sua concentração; 
g) desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova;  
h) competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento;  
i) competirem com número de terceiros;  
j) praticarem qualquer ato de vandalismo. 
2. A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de 
sua decisão não caberá recurso. 
 
3. A Organização poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza 
grave, adotando todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não caberá 
solicitar, seja a que título for, qualquer tipo de indenização. 
 
4. Os atletas ou responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição, assumirão que estão em 
condições clínicas e físicas para a participação no evento e que participarão por livre e 
espontânea vontade, isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores, Órgãos Oficiais e 
demais envolvidos na organização do evento de responsabilidades por eventuais problemas de 
saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação.  
 
5. A Organização mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes 
durante a realização do evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes 
sofridos durante a prova, correndo por conta dos atletas participantes as despesas por ventura 
decorrentes.  
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES: 

TicketAgora : www.ticketagora.com.br 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Telefone: (19) 98102-8011 – Renata 

E-mail: teamremanzatto@gmail.com 



 Acompanhe-nos nas redes sociais: Instagram @reierainhadacolina 

 

 

 

 

 


