
 

PRODUTORA: CorridA Macaé Assessoria Esportiva 

EVENTO: RUN FOR FUN 4°edição  

DATA DE REALIZAÇÃO: 15 de fevereiro de 2019, Sábado  

HORÁRIO DE LARGADA: 7:00  

LOCAL DE LARGADA: Quiosques Praia do Pecado  

CIDADE: Macaé/RJ MODALIDADE: Corrida divertida  

SITE: http://www.corridamacae.com.br 

 E-MAIL: corridamacae@yahoo.com.br  

 

 

INSCRIÇÕES: 

 As inscrições serão feitas através do site www.ticketagora.com.br no período de 

01/01/2020 a 10/02/2020. 

 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 

apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o(a) participante aceita todos 

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

evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste 

regulamento. 

 A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar 

prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

 O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.  

 

QUANTO AO KIT : 

 O kit será composto por um número de peito, caneca, viseira, camisa e medalha de 

participação.  

 O(a) atleta está autorizado a correr com sua própria camiseta. 
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ENTREGA DO KIT  

 O kit será entregue na Quinta feira  13/02 das 18:00 as 20:30  e  sexta feira dia 

14/02 de 17:00 as 19:00 na tenda da assessoria que será montada em frente 

ao Clube da Petrobras na Orla dos Cavaleiros. Av. Atlântica, 1622.  

 O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação 

de documento original de identidade com foto. A retirada de kits só poderá ser 

efetivada por terceiros mediante apresentação de cópia de documento de 

identidade do inscrito. 

A PROVA: 

 A largada da prova será às 7h00,  em frente aos quiosques da Lagoa de 

Imboassica,com qualquer condição climática. 

 O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de 

inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, 

falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de energia. 

 O percurso será de 6,2km (Uma volta nas pedrinhas e uma na lagoa); 

 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso.  

 É obrigatório o uso do número do(a) atleta no peito, sendo que qualquer mutilação 

dos números implicará em sua desclassificação. 

 O número tem que estar visível na frente e na altura do abdômen do atleta, caso não 

esteja o atleta será orientado. Não é permitido correr descalço. O não cumprimento 

desta regra resulta em desclassificação.  

 Ao longo do percurso de 6,2km da prova haverá 3 (três) postos de hidratação com 

água, Gatorade e cerveja (somente em um posto). 

 

PARTICIPAÇÃO NA PROVA:  

 Por se tratar de um evento temático com caráter de diversão adulta, onde 

serão oferecidas bebidas alcoólicas, a idade mínima para se inscrever e 

participar é 18 anos. Sendo expressamente proibida a participação de menores 

de 18 anos. A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia da prova. Os 

atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de 

antecedência.  

 

PREMIAÇÃO: 

 Haverá premiação em de acordo com a ordem de chegada. Serão sorteados 

brindes para todos que concluírem a prova ficando o sorteado obrigado a 



comprovação de quilometragem através do próprio GPS. Por se tratar de uma 

corrida temática com o intuito de diversão e degustação de cerveja, esta prova 

não terá chip ou cronometragem.  

 A premiação da RUN FOR FUN será assim distribuída: I - Os 3 (três) primeiros 

colocados na categoria masculina e feminina receberão troféus, podendo, 

eventualmente, receber prêmios. 

 Não haverá premiação em dinheiro.  

 Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que 

estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste 

regulamento, receberão medalhas de participação (finisher). 

 Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta.  

 As 3 (três) primeiras colocações das categorias masculina e feminina serão 

definidas por ordem de chegada. Cada competidor é responsável por marcar 

seu próprio tempo.  

 Não haverá premiação para categoria por faixa etária. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Ao participar da RUN FOR FUN 4°edição, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de 

transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. Todos os 

atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da 

prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. O competidor é 

responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu 

desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Toda a 

irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de 

desclassificação. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em 

geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para 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. A inscrição do 

atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida ser 

esclarecida junto à organização; A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer 

decisão em relação ao regulamento; Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a 

organização deverá ser informada para a própria segurança do atleta. 


