
REGULAMENTO 

     Corrida de Natal do Parque Villa Lobos 

06 de dezembro de 2.020 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO  

Data: 06/12/2020 domingo 

Local: Parque Villa Lobos/SP 

Percursos: 5 Km ou 10 km Corrida; 3 km de Caminhada; 500 m infantil 

Largada/Chegada: Parque Villa Lobos- SP 

Horário da Largada: 8h 

 

RETIRADA DE KIT  

Será divulgado por email. 

 

INSCRIÇÕES LIMITADAS 

2.000 vagas 

 

Categorias: Corrida 10 km Masculino e Feminino, Corrida 5km, 500 m 
corrida infantil. 

Masculino e Feminino e Caminhada 3 km Masculino e Feminino. 

 
Regulamento: 
 
Poderão participar da prova os atletas de ambos os sexos, regularmente           
inscritos de acordo com o Regulamento.  
O evento será disputado na distância de 3 k de caminhada, 5 e 10 km de                
corrida, contando com um evento recreativo de corrida de 500 m para as             
crianças de 7 anos a 13 anos, completos em 31/12/2019. 
A prova terá a duração máxima de 01 hora e 20 minutos. 
A idade mínima para atletas participarem de corridas de rua é a seguinte, em              
cumprimento as Regras Oficiais da IAAF:  
 



• provas com percurso até 5km - 14 (catorze) anos completos até 31 de             
dezembro do ano da prova. 
• provas com percurso menor que 10km - 16 (dezesseis) anos completos           
até 31 de dezembro do ano da prova. 
 
 
No ato da inscrição, o atleta aceita integralmente o Termo de Responsabilidade            
e o Regulamento abaixo.  
 
Termo de Responsabilidade e Regulamento: 
Declaro estar participando do evento por livre e espontânea vontade e de estar             
bem preparado dispondo de boa saúde, isentando os organizadores,         
patrocinadores, apoiadores e staffs de quaisquer eventualidades que possa vir          
a ocorrer comigo durante o evento.  
Declaro ainda ceder gratuitamente minha imagem e voz geradas em          
entrevistas para a imprensa ou orgãos envolvidos na divulgação deste evento,           
para a publicação em sites, comerciais, social media e/ou quaisquers peças           
publicitárias que possam ser produzidas para a Organização, apoiadores ou          
patrocinadores. 
 
A inscrição neste evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer           
pessoa ser substituída por outra, tão pouco para outra etapa em qualquer            
situação.  
As inscrições serão encerradas antecipadamente caso atinja o limite técnico          
previsto para o evento.  
O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição e será             
entregue mediante disponibilidade. Não serão efetuadas trocas de tamanho da          
camiseta. O kit deve ser conferido no momento da retirada.  
A retirada de kits só será efetivada por terceiros mediante apresentação de            
autorização específica do atleta para este fim.  
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o              
Estatuto do Idoso, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição através              
do site do evento.  
A retirada do kit e do chip deve ser realizada pessoalmente pelo atleta,             
apresentando o documento original de identidade.  
É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova,              
sendo passível de desclassificação o atleta que não cumprir este aviso.  
É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova.  
A quantia paga pela inscrição não será devolvida caso o(a) atleta comunique a             
desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do               
Consumidor, através do e-mail eduardo.florio@startupsnic.com  
A organização do evento disponibilizará aos atletas ambulância para prestação          
de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento           
médico de emergência será efetuado na rede pública.  
Ao longo do percurso da prova haverá quatro postos de hidratação com água.             
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá           
sinalização para a orientação dos participantes.  



A organização do evento não será responsável pela guarda de qualquer tipo de             
objeto deixado no guarda-volumes do evento pelos atletas. Este serviço é uma            
cortesia aos atletas. 
A Organização do evento, franqueados; 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. 
É recomendável que todos os atletas realizem rigorosa e completa avaliação           
médica prévia ao evento, responsabilizando-se integralmente por sua saúde e          
integridade física, isentando a Organização, franqueados, parceiros comerciais,        
patrocinadores e/ou apoiadores de quaisquer responsabilidades advinda de        
sua participação no evento. 
A organização do evento se reserva o direito da realização de exames            
antidoping para os participantes da corrida de acordo com as regras do Comitê             
Olímpico Brasileiro. 
É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada.  
O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar            
para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento destas regras          
causará a desclassificação do atleta. 
Eventuais danos e prejuízos causados por atletas, durante o evento, a terceiros            
são de única e exclusiva responsabilidade do atleta, estando a Organização,           
franqueados, parceiros comerciais, patrocinadores e/ou apoiadores isentos de        
qualquer responsabilidade.  
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição para os 5 primeiros            
colocados na categoria geral masculina e feminina deverá ser feita, por escrito,            
até trinta minutos após sua divulgação. Demais casos podem ser analisados           
por email ou telefone durante o mês subsequente a realização deste evento. 
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.            
Poderá a organização do evento adiá-lo, mudar o local e/ou suspendê-lo por            
questões advindas da organização ou por motivos de força maior sem aviso            
prévio aos atletas.  
O evento Villa Lobos Run 2019 divulgará os tempos e as classificações dos             
participantes, que serão divulgados no site oficial do evento         
corridanoparque.com.br  
Haverá premiação com troféus para os 5 primeiros colocados na categoria           
geral masculina e as 5 primeiras colocadas na categoria feminina geral. 
O atleta que não estiver presente na cerimônia de premiação poderá solicitar            
seu troféu junto à organização do evento em até 30 (trinta) dias corridos após a               
prova, devendo retirá-lo no local indicado pela Organização. 
Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos os atletas que cruzarem a             
linha de chegada de forma legal e sem descumprimento do Regulamento           
receberão medalhas de finisher. 
Os resultados oficiais do evento serão informados através do site oficial, no            
prazo de até 48 horas após o término de cada etapa. A participação do atleta               



na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem            
como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito            
da organização do evento.  
Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros         
meios resultarão na desclassificação do atleta.  
A data, o horário e o percurso deste evento estão sujeitos a alterações. 
A Organização do evento pode alterar ou adicionar novos itens neste           
Regulamento, sem a comunicação prévia aos inscritos. 
As dúvidas ou omissões do Regulamento serão dirimidas pela comissão          
organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
 


