
REGULAMENTO – CIRCUITO BLUE MED RUN SÊNIOR 2020 

  
Art. 1º - O Circuito Blue Med Run Sênior 2020 é promovido pela Blue Med Planos de Saúde, em parceria 
com as Prefeituras Municipais do Litoral do Estado de São Paulo, tem caráter de campeonato aberto, será 
regido pelo presente regulamento e composto de 03 provas durante o ano de 2020, contando pontos em 
cada etapa para apuração do resultado final, por categoria (faixa etária), no geral feminino / masculino e 
por equipes 
 
Art. 2º - Compõem o Circuito Blue Med Run Sênior, as seguintes etapas: 
1ª Etapa: Santos – 29 de março 
2ª Etapa: Guarujá – 28 de junho 
3ª Etapa: Praia Grande – 20 de setembro 

 

OBS: Este calendário poderá sofrer alterações dependendo das negociações com as Prefeituras envolvidas 
ou por interesse do patrocinador. Todas alterações serão comunicadas com pelo menos 30 dias de 
antecedência. 
 
Art. 3º - Poderão tomar parte do Circuito todos os atletas avulsos ou representantes de Clubes, 
Associações, Centros Cívicos, Associações Atléticas, Diretórios, Academias de Ginástica, Sociedades de 
Melhoramentos, Militares, Escolas, Empresas, etc... 

Parágrafo 1º - É recomendável que todos os atletas realizem rigorosa e completa avaliação médica prévia 
ao evento, responsabilizando-se integralmente por sua saúde e integridade física, isentado a TH5 Eventos e 
Representação Comercial Ltda e a Blue Med Plano de Saúde e demais empresas, parceiros comerciais, 
patrocinadores e/ou apoiadores de quaisquer responsabilidades advinda de sua participação no evento.  
 
Parágrafo 2º  Ao realizar a sua inscrição e participar do evento, o atleta assume a responsabilidade por 
seus dados fornecidos e aceita o Regulamento de forma integral, 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. Ao participar do evento, o atleta autoriza a captação, utilização 
e veiculação de suas imagens e som da voz obtidas durante o evento, para fins de divulgação, tanto por 
parte da TH5 Eventos, como da Blue Med Planos de Saúde, parceiros, patrocinadores e apoiadores. A 
autorização é outorgada para divulgação das imagens e som da voz nos mais diversos meios de 
comunicação, impressos ou virtuais, em todos os formatos e mídias existentes hoje e no futuro, incluindo, 
mas não se limitando, no próprio aplicativo, site, mídias sociais, e-mail marketing e Whastapp, renunciando 
ao recebimento de quaisquer rendas e/ou contraprestação.  

Art. 4º - Os Percursos podem variar de 4,5km até 5,5km dependendo da cidade e condições geográficas do 
local onde será realizada a etapa  

Art. 5º - As categorias serão as seguintes: Individual Masculina 5km (a partir de 49 anos), Individual 
Feminina 5km (a partir de 49 anos) / Caminhada 3km (a partir de 10 anos) / Corrida Participativa 5km 
masculino e feminino (a partir de 15 anos e até 48 anos) 

Faixas etárias nos 5km Individual : M e F4954 / M e F5559 / M e  F6064 / M e F6569 / M e F 7074 / M e 
F75+  



Caminhada e a Corrida Participativa não possuem faixa etária nem premiação, apenas medalha de 
participação para todos que completarem a prova  

OBS: data referência 31/12/2020 
 
Art. 6º - O atleta estará automaticamente cadastrado para o Circuito após ter efetuado a inscrição em 
qualquer uma das etapas devendo apresentar o RG original. O atleta deverá apresentar documento 
original com foto para a retirada do chip que não será entregue a terceiros sem documento e justificação 
aceita pela organização, evitando assim, fraudes e troca de chip entre atletas. 
 
Parágrafo 1º - O atleta que adulterar ou realizar sua inscrição baseada em informações falsas estará 
sumariamente eliminado de participar do Circuito Blue Med Run Sênior 2020 
 
Parágrafo 2º - É obrigatório o uso do numeral em todas as etapas do Circuito 

Parágrafo 3º - Troca de chip entre competidores ou correr com mais de 01 chip ou ainda participar da 
prova sem estar cadastrado correndo por outro (a), serão consideradas atitudes anti-esportivas 
gravíssimas e os envolvidos serão desclassificados e excluídos do Circuito, sob pena de terem de assumir 
financeiramente prejuízos que venham a causar a organização ou outros competidores. 

Parágrafo 4º - A cronometragem de todas as etapas será realizada por empresa terceirizada, contratada 
pela TH5 Eventos, utilizando chip - Tempo Recorde ou similar 

Art. 7º - Taxa de Inscrição (as datas dos lotes estarão disponíveis no site www.th5eventos.com.br) 
 
# Lote 1 – Kit (Camiseta + Sacola + Viseira + Medalha + Lanche + Água e Suco + Numeral e Chip): Corrida 
49anos+ R$50,00 / Caminhada 10anos+ R$45,00 / Corrida Participativa 15anos + R$80,00 
# Lote 1 – Kit com desconto para Associado Blue Med(Camiseta + Sacola + Viseira + Medalha + Lanche + 
Água e Suco + Numeral e Chip): Corrida 49anos+ R$45,00 / Caminhada 10anos+ R$40,00 / Corrida 
Participativa 15anos + R$70,00 
 
# Lote 2 – Kit (Camiseta + Sacola + Viseira + Medalha + Lanche + Água e Suco + Numeral e Chip): Corrida 
49anos+ R$55,00 / Caminhada 10anos+ R$50,00 / Corrida Participativa 15anos + R$90,00 
# Lote 2 – Kit com desconto para Associado Blue Med(Camiseta + Sacola + Viseira + Medalha + Lanche + 
Água e Suco + Numeral e Chip): Corrida 49anos+ R$50,00 / Caminhada 10anos+ R$45,00 / Corrida 
Participativa 15anos + R$80,00 
 
# Lote 3 – Kit (Camiseta + Sacola + Viseira + Medalha + Lanche + Água e Suco + Numeral e Chip): Corrida 
49anos+ R$60,00 / Caminhada 10anos+ R$55,00 / Corrida Participativa 15anos + R$100,00 
# Lote 3 – Kit com desconto para Associado Blue Med(Camiseta + Sacola + Viseira + Medalha + Lanche + 
Água e Suco + Numeral e Chip): Corrida 49anos+ R$55,00 / Caminhada 10anos+ R$50,00 / Corrida 
Participativa 15anos + R$90,00 
 

Parágrafo 1º - Para equipes que se inscreverem com no mínimo 12 atletas, a TH5 oferece cortesia (a cada 
12 atletas pagantes, 1 cortesia) Para fazer valer esta cortesia é necessário as inscrições chegarem juntas 
com depósito único e lista de atletas enviados por e-mail (th5@th5eventos.com.br) ou whatsapp (13) 
98185-2666, à organização dentro do prazo limite de até 1 semana antes da prova. Não serão consideradas 
inscrições realizadas individualmente como fazendo parte de uma equipe. 

- Não serão aceitas inscrições no final de semana do evento. 

Parágrafo 2º – O valor da inscrição não será devolvido a atletas que porventura não comparecerem no dia 
da prova. Caso exista um imprevisto por parte do atleta inscrito, o valor da inscrição será devolvido se for 
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solicitado o cancelamento da inscrição com até 10 dias de antecedência da data da prova, fora este prazo, 
não devolveremos nem daremos crédito para outra etapa. Para ser ressarcido da taxa de inscrição, o atleta 
deverá entrar em contato com a organização através de e-mail th5@th5eventos.com.br comunicando que 
não poderá comparecer, lembrando que o prazo é de até 10 dias antes da prova, após este prazo não terá 
reembolso nem transferência da inscrição para outra prova similar organizada pela TH5 Eventos. 

Art. 8º - A inscrição no Circuito é de responsabilidade do atleta e da entidade que representa, isentando a 
organização e os patrocinadores de qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer antes, 
durante ou após as provas / etapas. 
 
Parágrafo 1º - O atleta menor de 18 anos deverá estar acompanhado do pai ou responsável para assinar a 
ficha de inscrição, autorizando a sua inclusão no Circuito. 

Art. 9º - A classificação da etapa será feita com os atletas inscritos e participantes da mesma. 
 
Art. 10º - O atleta que correr com o número ou chip trocado, será desclassificado da etapa. Os chips serão 
entregues até o horário previsto para a largada. Atletas que chegarem atrasados não terão direito de 
retirarem o chip, apenas a camiseta do evento. 

Parágrafo 1º - Os chips devem ser devolvidos à organização no final da prova, inclusive os chips de atletas 
que faltaram e foram retirados por terceiros. Caso o atleta não devolva o chip terá que pagar taxa de R$ 
50,00 e será impedido de competir em outras provas organizadas pela TH5 Eventos. 
 
Art. 11º - Todos os atletas participantes da etapa tem direito à premiação da etapa, caso se classifiquem 
entre os primeiros no geral ou na sua categoria por faixa etária, seja ele inscrito no Circuito ou apenas na 
etapa. 
 
Art. 12º - Premia-se na etapa: 

A) Os 5 (cinco) primeiros masculinos e femininos no geral (5km corrida para atletas das categorias acima de 
49 anos), com troféus; 

B) Os 5 (cinco) primeiros colocados por categoria "faixa etária" (5km corrida, faixa etária acima de 49 
anos), com troféus; 

C) Todos os atletas inscritos e que completarem a prova recebem medalha de participação da etapa, 
inclusive caminhantes  

Obs.: Troféus não retirados no dia do evento no momento de premiação estarão disponíveis por no 
máximo 30 dias após a data da mesma e serão entregues pela organização ao atleta solicitante em prova 
posterior ou por envio de Sedex mediante pagamento das custas, valor R$ 35,00. 
 
Art. 13º - Para efeito de classificação no circuito (5km corrida individual acima de 49 anos), serão 
computados os resultados obtidos nas três etapas, conforme tabela abaixo: 

1º Lug: 30 pontos 6º Lug: 13 pontos 
2º Lug: 25 pontos 7º Lug: 11 pontos 
3º Lug: 21 pontos 8º Lug: 09 pontos 
4º Lug: 18 pontos 9º Lug: 07 pontos 
5º Lug: 15 pontos 10º Lug: 05 pontos 
 
Parágrafo 1º - Ao final do Circuito Blue Med Run Sênior 2020  serão premiadas com Troféus as 5 melhores 
equipes do masculino e feminino  
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OBS: A pontuação para definição das equipes vencedoras na etapa, seguirá a seguinte formatação: 
Pontuação para as equipes com maior número de atletas inscritos no total seguindo a tabela que segue: 30 
/ 25 / 21 / 18 / 15 / 13 / 11 / 9 / 7 / 5, pontuando as 10 com maior número de inscritos 

OBS2: Toda inscrição será considerada 

- Pontuação por atleta da equipe que subir ao pódio na etapa, 20 pontos para o primeiro colocado, 15 
pontos para o segundo colocado, 12 pontos para o terceiro colocado, 10 pontos para o quarto colocado, 8 
pontos para o quinto colocado 

Parágrafo 2º - Serão consideradas vencedoras as 5 equipes do masculino e feminino que ao final do ano 
somarem o maior número de pontos. 

Parágrafo 3º -  A premiação por equipe será realizada somente ao término do Circuito, nas etapas só serão 
premiados os atletas. 

- A premiação do atleta ou equipe que não for retirada no dia da premiação, seja da etapa ou do Circuito 
ficará disponível para solicitação do atleta ou equipe por um prazo máximo de 30 dias contados a partir da 
data de premiação, sendo que o solicitante deverá solicitar o envio à organização e será o responsável pelo 
pagamento de taxas de envio, caso se faça necessário. 

Art 14º - A classificação geral do campeonato será divulgada sempre na semana seguinte a realização da 
etapa, estando disponível no site da prova: www.th5eventos.com.br  

Parágrafo 1º - Os atletas premiados na classificação geral não participam da classificação por categoria, na 
premiação da etapa, mas contam pontos normalmente para classificação do Circuito. Para ter direito à 
premiação final é preciso pontuar nas 3 etapas do Circuito. 

- Aqueles que pontuarem em apenas 2 ou menos não entram na premiação final. 
 
Parágrafo 2º - Serão premiados ao final do Circuito, com troféus ou placas: 

- Os 5 primeiros do Geral Masculino e Feminino nos 5km Corrida Individual acima de 49 anos 

- Os 5 primeiros colocados por Faixa Etária nos 5 km Corrida Individual acima de 49 anos 

- As 5 melhores equipes Masculino e Feminino  

Parágrafo 3º - Para efeito de pontuação no ranking Individual (geral e faixa etária) não será considerado 
nenhum descarte. 

Art. 15º - A organização disponibilizará aos atletas, em todas as etapas, barraca para guarda-volumes, 
banheiros e ambulância. A organização não será responsável pela guarda de qualquer objeto deixado no 
guarda-volumes do evento por atletas. Este serviço é uma cortesia oferecida aos atletas. A TH5 Eventos, 
Blue Med Plano de Saúde, parceiros comerciais, patrocinadores e/ou apoiadores, não se responsabilizam 
por qualquer extravio de materiais e/ou equipamentos dos atletas ou quaisquer outros prejuízos 
eventualmente incorridos por estes, durante a participação do evento.  
 
Art. 16º - As equipes deverão entregar a relação dos atletas que a compõem de acordo com os Artigos 6º e 
7º. 
 
Art. 17º - Qualquer reclamação de ordem técnica só será aceita até as 12 (doze) horas do primeiro dia útil 
após a realização da etapa, por escrito. No caso de entidades ou equipe, em papel timbrado e assinado 
pelo Diretor responsável, entregue ao Diretor da Etapa, via fax, e-mail ou correio.  
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Art. 18º - A comissão coordenadora do Circuito Blue Med Run Sênior 2020, será responsável pelo 
julgamento e aplicação de penalidades no caso de qualquer ato de indisciplina antes, durante ou após a 
etapa.  
 
Art. 19º - Os aspectos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela comissão coordenadora à sua 
própria interpretação. 
 
 

 
TH5 EVENTOS 

(13) 4042-2829 / Whatsapp (13) 98185-2666 
www.th5eventos.com.br 
th5@th5eventos.com.br 
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