
CORRIDA DE  RUA VERÃO 2020 

  
REGULAMENTO GERAL 

 
1. A PROVA 

1.1 CORRIDA DE RUA VERÃO 2020 CASIMIRO DE ABREU Será realizada no dia 16 de 
Janeiro de 2020, em Casimiro de Abreu – RJ. 
 
2. PERCURSO 

2.1- A competição terá percurso de 05 km para os atletas em geral, com largada e chegada 

em Casimiro de Abreu – RJ. 
 

2.2- É obrigação de o participante ter o conhecimento do percurso da prova; 
 
2.3- O roteiro de prova passa por vias pavimentadas, prevalecendo às leis de trânsito 

quando em vias públicas. 
 
2.4- A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo 

e conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança. 
 

3. LARGADA (CORRIDA) 
 
3.1- Todas as categorias masculinas e femininas, às 08h00min, na modalidade corrida. 

 
4. INSCRIÇÕES E PRAZOS 

 

4.1- Períodos de inscrição 

 

4.1.1- As inscrições para CORRIDA DE RUA VERÃO 2020 CASIMIRO DE ABREU estarão 
abertas a partir do dia 05 de Fevereiro de 2020, até o limite máximo de participantes 
(modalidade corrida) de 300 (trezentos) ou até o dia 12 de Fevereiro de 2020, o que for 

alcançado primeiro. Após esta data, se ainda houver vagas, as inscrições poderão ser 
prorrogadas, a critério da Organização da corrida. 

 
4.2- Os atletas que participarão deverão fazer sua inscrição através do site abaixo: 
www.ticketagora.com.br / www.casimirodeabreu.rj.gov.br/corridaderuaverao2020 

 
4.3 – As inscrições serão gratuitas, não havendo nenhuma taxa de inscrição para o evento. 
 

5. CATEGORIAS 

 

5.1- Podem participar da CORRIDA DE RUA VERÃO 2020 CASIMIRO DE ABREU os atletas 
de ambos os sexos e com idade mínima de 14 anos (Modalidade corrida): Geral Masculino e 
Feminino: 14 anos ou mais; 

 
5.2- Todos os atletas inscritos devem optar por uma categoria, respeitando a sua idade de 

acordo com a data de nascimento. 
 
5.3- Idade completa em 31/12/2020 é a data base para o cálculo das categorias. 

  
5.4- Caso não haja no mínimo 10 inscritos para a categoria inscrita, automaticamente o(a) 
atleta passa a disputar a prova na categoria anterior, medalhas exclusivas. 

http://www.ticketagora.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/www.casimirodeabreu.rj.gov.br/corridadeverao


 

6. REGRAS GERAIS 

 
6.1- Informações: A Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações 

fornecidas na inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que 
afronte o regulamento do evento. Mediante a constatação de fraude na inscrição, o atleta 
será desclassificado sem nenhum direito a recurso. 

 
6.2- Ao participar do evento o atleta assume a responsabilidade pelo fornecimento de seus 

dados, e aceita integralmente o Regulamento Geral da Prova, participando por livre e 
espontânea vontade, e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, 
treinamento, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 
 
6.3- Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com os direitos de 
televisão, impressos, internet ou outros meios eletrônicos, podendo a mesma, inclusive, 

ceder, a quem melhor lhe aprouver, gratuitamente ou não. 
 
6.4- A classificação final de cada categoria se dará através do tempo líquido de cada 

participante, ou seja, conta somente o intervalo de tempo no qual o atleta ultrapassa o 
pórtico de largada até atingir o pórtico de chegada. 

 
6.5- Em caso de empate no tempo líquido, prevalecerá o (a) atleta mais velho. 
 

6.6- Serão colocados à disposição dos participantes inscritos os serviços de sanitários 
(banheiros químicos) e guarda-volumes, devidamente sinalizados. 
 

6.7- A Organização recomenda que não sejam deixados valores nos guarda-volumes 
(Exemplo: relógios, celulares, roupas e acessórios de alto valor, cartões de crédito, cheques, 

dinheiro etc.), por tratar-se de um serviço de cortesia. 
 
6.8- Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores, 

apoiadores oficiais e parceiros de segmento, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes do evento, independente de 

qual for o motivo, nem por extravio de materiais ou prejuízo que eventualmente os atletas 
venham a sofrer durante a participação na prova. 
 

6.09- A Organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 
 

6.10- A organização 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. 
  
6.11- Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato 
da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e 

responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental;  
 
6.12- A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 

por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito e/ou chip 
para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do evento formalmente por escrito, 

será responsável por qualquer acidente ou dano que venha a sofrer, isentando o 
atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, 
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova;  



 
6.13- Postos de hidratação – Serão disponibilizados postos de abastecimento na área de 
chegada, no decorrer dos 05 km; 

 
6.14- Reclamação e protesto – Quaisquer reclamações ou protestos só serão aceitos por 
escrito ao delegado da Prova até 30 minutos após a divulgação do resultado oficial 

conforme Regras Internacionais da IAAF. 
 

6.15- Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova obrigatoriamente com 
autorização por escrito de um responsável legal. 
 

6.16- Os atletas deverão estar no local da largada pelo menos com 30 minutos de 
antecedência do horário estabelecido da largada. E ao final da prova o atleta terá direito a 
frutas e água. 

 
6.17- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir 

ou alterar este regulamento, total ou parcialmente e, ainda, por motivo de força maior, tais 
como intempéries da natureza que ponham a integridade física dos atletas e da 
organização, poderá cancelar a prova, em qualquer dia anterior a ela ou no próprio dia, 

sem que isto gere estorno ou qualquer crédito para os atletas inscritos;  
 

7. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO 

 
7.1- A corrida terá duração máxima de 02h (duas horas) sendo a área da linha de chegada 

e seus equipamentos/serviços desligados/desativados após este período. 
 
7.2- A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes da municipalidade e a 

coordenação proverá pessoal para apoio e orientação aos participantes. 
 

7.3- Para os casos de emergência serão disponibilizados serviço de ambulância para os 
participantes. O atendimento médico de emergência será efetuado em hospitais da rede 
pública. 

 
7.4- Obrigatoriedade – Todos os atletas devidamente inscritos na prova estão obrigados, 

sob pena de desclassificação a utilizar o chip de forma correta e o número de inscrição, 
corretamente fixado e aberto na parte frontal da camisa. 
 

7.5- Desclassificação – o atleta será desclassificado nos seguintes casos: 
 
a) quando houver troca de número ou do chip eletrônico; 

b) ceder o número, chip eletrônico a outro atleta inscrito ou não inscrito na prova; 
c) deixar de passar nos pontos determinados como “postos de controles”; 

d) largar antes da autorização do diretor da prova; pular grades ou adentrar a pista 
ilegalmente durante a largada; 
e) empurrar, cortar caminho, pegar carona ou outras formas de burlar as normas da prova 

para alcançar qualquer tipo de vantagem; 
f) desacatar outro atleta, o público, a arbitragem ou os organizadores. 
 

7.6- Não haverá pagamento de cachê para nenhum ATLETA. 
 

7.7- Todos os atletas participantes de qualquer das etapas deverão estar em dia com 
rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se 
responsabilizará pela saúde dos mesmos;  

 



7.8- O competidor é responsável pela decisão de participar de qualquer das etapas, 
avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não 
continuar ao longo da competição. Pode o Diretor de prova, segundo recomendação do 

médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento;  
 
7.9- A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 

haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para 
remoção, e o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de 

continuidade, será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta;  
 
8. KIT COMPLETO será composto por: 

 
- Camisa personalizada do evento; 
-Numero de Peito; 

-Chip Eletrônico Descartável; 
-Alfinetes de Segurança; 

-Hidratação (Durante e Pós prova); 
-Medalha de participação especial (Pós prova); 
 

OBS: Sendo que, a medalha será entregue no dia da corrida aos atletas que completarem a 
prova. Qualquer possível alteração no kit é de inteira responsabilidade da organização do 

evento, não tendo o participante o direito de reclamar. 
 
9. RETIRADA DO KIT 

 
9.1- O tamanho da camisa será disponibilizado de acordo com o estoque disponível na 
entrega 

 
9.2- O Kit será retirado exclusivamente pelo próprio atleta inscrito ou por representante 

devidamente autorizado por uma procuração com o comprovante da inscrição no sábado 
dia 15 de Fevereiro de 2020 no período das 10h às 17h, não ultrapassando estes horários.  
 

Local: Praça Feliciano Sodré – Casimiro de Abreu – RJ. 
Tel: (21) 99566-5192 

 
9.2.1- A retirada do chip, pelo atleta, pessoalmente, deverá ser feita pelo responsável da 
inscrição, mediante a apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição 

impresso.  
 
9.3- O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e 

informado posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste regulamento. 

9.4- O participante que não retirar o seu chip na data e horários estipulados não terá o seu 
tempo registrado.  

9.4.1- Não haverá tempo de tolerância decorrente dos atrasos para a retirada dos chips. 

9.5- O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se 
observar por algum fiscal à falta do uso do chip. 

9.5.1- O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição vertical. 

9.5.2- A utilização do chip descartável é de responsabilidade única do atleta, assim como 
as conseqüências de sua não utilização. 

9.5.3- A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, 

isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados. 

9.6- Não haverá entrega de kit de participação no dia e após o dia do evento. 



 
9.7- Os atletas inscritos para modalidade CORRIDA receberão ao término do percurso a 
medalha de participação, todos os participantes que concluírem a prova. 

 
9.8- Para receber a medalha é obrigatório que o atleta esteja usando o número de peito no 
término da prova. 

 
10. PREMIAÇÃO (CORRIDA) 

 
Terão direito a premiação, os (as) atletas classificados nas seguintes colocações, de acordo 
com cada categoria: 

 
10.1- Cinco quilômetros Categoria Geral: 
 

10.1.1-Masculino 

1.º Lugar – Troféu  

2.º Lugar – Troféu  
3.º Lugar – Troféu  
 

10.1.2- Feminino 

1.º Lugar – Troféu  

2.º Lugar – Troféu  
3.º Lugar – Troféu  
 

Premiação por faixa etária  
 
10.2- A prova vai premiar com medalhas exclusivas os 03 primeiros colocados da faixa 

etária Masculina e Feminina. A classificação será pelo tempo líquido do atleta.  
 

10.3- Categorias Masculinas:   
14/19 anos;  
20/24 anos;  

25/29 anos;  
30/34 anos;  

35/39 anos;  
40/44 anos;  
45/49 anos; 

50/54 anos;  
55/59 anos;  
60/64 anos;  

65/69 anos;  
Acima de 70 anos.  

 
10.4- Categorias Femininas:   
14/19 anos;  

20/24 anos;  
25/29 anos;  
30/34 anos;   

35/39 anos;  
40/44 anos;  

45/49 anos; 
50/54 anos;  
55/59 anos;  

60/64 anos;  
65/69 anos;  



Acima de 70 anos.  
 
Premiação com troféus para as 02(duas) primeiras Equipes classificadas por índice 

técnico 

 
10.5- Os atletas com direito a premiação as receberão após a prova; e esses atletas deverão 

se dirigir à área do pódio, onde serão feitas entrevistas e, em seguida, a entrega dos troféus 
e medalhas. 

 
10.6- O atleta que receber premiação na classificação geral, não receberá na sua respectiva 
faixa etária. 

 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

11.1- Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por critério da direção 
geral da prova, não cabendo nenhuma outra apelação. 

 
11.2- O presente regulamento segue as regras gerais de Provas de Rua da Confederação 
Brasileira de Atletismo estando devidamente aprovado. 

 
10.3- A inscrição, firmada pelo atleta ou seu procurador, importa na declaração de 

conhecimento e aceitação de todo o conteúdo do presente regulamento, não podendo, via 
de conseqüência, em momento algum, alegar ignorância ou desconhecimento das 
condições aqui estipuladas. 

 
12. PATROCÍNIO INDIVIDUAL 

 

12.1- Respeitada a utilização do número oficial na vestimenta, o atleta poderá utilizar outro 
espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (Calção, bonés, viseiras, 

outros). 
 
12.2- Não será permitido o atleta inscrito correr sem camisa e sem número de peito fixado 

em local visível, o não cumprimento, acarretara em 1ª advertência, 2ª advertência, 3ª 
advertência desclassificação sumária. 

 
12.3- Não será permitida a participação de corredores PACE, “atletas ajudando a dar ritmo 
a outro atleta”. 

 
13. DUVIDAS E INFORMAÇÕES  
 

Duvidas técnicas relacionada ao evento, favor entrar em contato com: 
 

Responsável Técnico: Flávia Araújo Facio 

Fone: (21) 99566-5192 

Diretor: Fábio Júnior Ribeiro Contildes 

Fone: (22) 98128-9215 

Duvidas nas inscrições: eventos@ticketagora.com.br 

 

14. LOCAL 

 

Data: 16/02/2020 (Domingo) 
Local: Casimiro de Abreu – RJ 

Largada: 08:00h 


