
 

REGULAMENTO 3ª CORRIDA DA SOLIDARIEDADE  
INFORMAÇÕES GERAIS 

Data – 16 de fevereiro de 2020 

Distância: Corrida – 10km / 6km  
Caminhada 6 km / Caminhada Adaptada 

Local de largada – Pista atletismo RPFC  
Local de chegada – Pista de atletismo RPFC 

Horário largada – 08h00 
 

1- RETIRADA KITS 
Local - RPFC – Av. Prefeito Valdírio Prisco, 330 – Centro – Ribeirão Pires 

Dia 15/02/2020 - Das 07h00 às 12h00 / 14h00 às 20h00 
 

Data – 16 de fevereiro de 2020 
Local - RPFC – Av. Prefeito Valdírio Prisco, 330 – Centro – Ribeirão Pires 

Horário – 06h00 às 07h30 
 

Para retirar seu número, chip, kit o atleta deverá trazer e apresentar 

obrigatoriamente: 
- documento de identificação com foto 

- comprovante de inscrição/pagamento 
Os inscritos que não possam estar presente na retirada do seu kit, poderão 

fazer esse trâmite a outro corredor, familiar, amigo etc... O mesmo deverá 
apresentar todos os itens citados acima, junto com uma fotocópia do seu 

documento e com termo de responsabilidade que ficará retido pela 
organização. 

Não será permitida alteração do tamanho da camiseta no momento da retirada 
de kits. 

Deverá o atleta conferir todos os itens do kit no ato da retirada. A organização 
não aceitará nenhum tipo de reclamação posterior. 

 
2- PREMIAÇÃO 

Troféus do 1º ao 5º da geral feminina e masculina. (Não receberão troféus nas 
categorias). 

Serão oferecidos troféus aos (3) três primeiros colocados por categoria, as quais serão assim 
distribuídas: 

Categorias Masculino 
A – 18 a 27 anos 
B – 28 a 37 anos 
C – 38 a 47 anos 
D – 48 a 57 anos 
E – 58 a 67 anos 
F – Acima de 68 anos 
 
Categorias Feminino 
A – 18 a 30 anos 
B – 31 a 43 anos 
C – 44 a 56 anos 
D – 57 a 67 anos 
E – Acima de 68 anos 



 

A data base para a definição da categoria será 31/12/2020 

 
3- REGRAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

O atleta somente terá direito a correr no dia da prova se estiver inscrito via 
sistema até 04 de fevereiro de 2020. Em caso de não realizar o pagamento no 

prazo indicado, a organização poderá anular o pedido de inscrição. Ter 
completado a ficha de inscrição on line não implica a confirmação de vaga. 

A vaga estará garantida exclusivamente através do pagamento total da 
inscrição dentro do prazo concedido pelo sistema. 

 
Todo atleta inscrito para corrida terá direito: 

1 – número de peito 
2 – camiseta (tamanho garantido para inscrições até 10 de Janeiro de 2020 – 

TAMANHO UNISSEX PP, P,M,G e GG) 
3- chip de cronometragem 

4 – medalha de participação 

5-Kit Lanche 
 

Todo atleta inscrito para caminhada terá direito: 
1 – camiseta (tamanho garantido para inscrições até 10 de janeiro de 2020– 

TAMANHO UNISSEX PP, P,M,G e GG) 
2 – Medalha de participação 

3- Kit Lanche 
 

A organização poderá, a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou 
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos no evento em função de 

disponibilidades técnicas e estruturais sem aviso prévio. 
A data referência para inscrição nas provas será a idade do participante em 

31/12/2020, ou seja, o ano de nascimento. 
A idade mínima é 18 anos para corrida e livre para caminhada. Menores de 18 

anos inscritos na corrida serão transferidos para caminhada. 

No ato da inscrição o atleta estará aceitando as condições estipuladas neste 
regulamento afirmando que: 
 

- É praticante de corrida e exercícios físicos, estando apto, portanto, a 
participar de uma competição esportiva; 

Assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e 
treinou adequadamente para o evento.  

Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de 

teste ergométrico prévio para todos os participantes; 

 

Ao participar da 3ª CORRIDA DA SOLIDARIEDADE, o atleta o faz por própria conta e 

risco, não cabendo à Comissão Organizadora, seus Promotores, Patrocinadores, 
Apoiadores e Responsável Técnico qualquer responsabilidade por acidentes ou danos 

que por ventura venha a sofrer ou causar durante e após a competição. 



A Organização do evento, bem como seus apoiadores e realizadores não se 
responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida, a 

terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 

do mesmo. 

A Comissão Organizadora atenderá a todas indistintamente com assistência de 
Ambulância e Enfermeiro durante a prova. Em caso de emergência médica, o 

atendimento inicial será efetuado no posto médico da prova e havendo necessidade, 

o atleta será removido para a rede pública de saúde, no caso UPA Santa Luzia. 

Todos os atletas participantes deverão obedecer ao percurso estabelecido pela 

Organização da prova, com a penalidade de desclassificação do atleta que não o 
fizer. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso e cumprir 

o trajeto em sua totalidade. 

 Ao se inscrever, o CORREDOR disponibiliza seus dados e autoriza aos 
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, 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; 

 
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou 
acessórios utilizados pelos atletas, independente de qual for o motivo, nem por 

qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham 

a sofrer durante a sua participação; 

 

A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por 
prejuízos ou danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, a 

terceiros ou outros participantes, sendo seus atos, de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo; 

 
A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 

conforme as necessidades do evento informando estas alterações no momento da 

retirada do kit; 

O atleta deverá observar o trajeto e a sinalização/orientação dos staffs, não sendo 

permitido qualquer meio auxiliar para alcançar vantagem; 

  

Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior; 

 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação; 

  

O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou pular a grade 

no momento da largada estará passível de desclassificação; 



 
Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá 

decisão final; 

 

Após a prova será emitida a listagem provisória de resultados. Caso haja 
discordância do resultado, deverá ser entregue recurso escrito com a alegação do 

erro ao diretor de prova que julgará a procedência ou não do erro. Após premiados, 

daremos como resultado oficial, não será feita correção ou retificação de resultado; 

  

A prova é devidamente reconhecida e homologada por entidades municipais, e 
órgãos competentes como a Prefeitura de Ribeirão Pires (Autorização de Interdições 

e Defesa Civil).  

Será distribuída água aos atletas durante a prova. 

Ao término da prova, os atletas receberão, mediante a entrega do número de peito, 

um Kit contendo frutas e uma medalha de participação. 

Os inscritos terão à disposição os sanitários localizados no local do evento. Os 

banheiros não possuem vestiários de banho. 

Haverá serviço de guarda volumes. A organização não se responsabiliza por objetos 

de valor, equipamentos ou dinheiro deixados no guarda volumes. 

 

ELEMENTO OBRIGATÓRIO: 

O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar afixado na parte 

frontal da camiseta e perfeitamente visível para todas as distâncias. 

Sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que não cumprirem esta exigência. 

A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as 

consequências de sua não utilização. 

Nota: As imagens que se obtenham na competição poderão ser utilizadas pela 
Organização e pelas Empresas Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do 

evento e/ou de produtos associados ao mesmo. Os competidores que aceitarem 

participar deste evento não terão direito a realizar reclamações. 

 

5 – VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÕES 

As inscrições são limitadas e devem ser feitas no site: ticket agora.com.br até o dia 
04 de fevereiro de 2020 ou diretamente no RPFC – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 

330 – Centro – Ribeirão Pires. Caso ainda haja vagas disponíveis, a organização 
poderá estender o prazo de inscrições até o preenchimento das vagas restantes. 

Assim como interromper as inscrições em caso de alcançar o máximo de vagas. 

 



KIT ÚNICO CORRIDA – 10km/6km - Inscrição + camiseta + + sacolinha + 

medalha + número de peito + chip 

1º Lote – de 01 de outubro/2019 a 06 de janeiro de 2020 – R$ 50,00 

2º Lote – de 07 de janeiro/2020 a 04 de fevereiro de 2020 – R$60,00 

Taxa administrativa – R$ 5,00 (inscrições via site) 

KIT ÚNICO CAMINHADA – 6km / Adaptada – Inscrição + camiseta + 

sacolinha + medalha  

1º Lote – de 01 de outubro/2019 a 06 de janeiro de 2020 – R$ 40,00 

2º Lote – de 07 de janeiro/2020 a 04 de fevereiro de 2020 – R$60,00 

Taxa administrativa – R$ 5,00 (inscrições via site) 

 

INSCRIÇÕES PARA GRUPOS: Data limite 06 de janeiro de 2020. 

Quantidade mínima de pessoas – 10 

Quantidade máxima – 50 pessoas 

Desconto de 10% 

 

Após final das inscrições em 04/02/2019, interessados em participar 

poderão solicitar via email rpfc@rpfc.com.br com inclusão mediante 

disponibilidade de vagas. Valor R$ 70,00. 

 

Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS 

acima de 60 (sessenta) anos desconto de 50% no valor da inscrição.  

 

7.      COMUNICAÇÃO: 

Considera-se meio oficial de comunicação de novidades a página www.rpfc.com.br  

O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das 

novidades e possíveis modificações, ou imprevistos. 

  

O email da organização :  rpfc@rpfc.com.br. 

 

 

mailto:rpfc@rpfc.com.br
http://www.rpfc.com.br/

