
REGULAMENTO: 2ª CORRIDA DE RUA SOLIDÁRIA DE MACAÉ/RJ 
 
O EVENTO 2ª CORRIDA DE RUA SOLIDÁRIA DE MACAÉ/RJ 
será  realizada, dia 28 de novembro de 2021, na cidade de Macaé/RJ, 
na  modalidade: Corrida de Rua de 5 km e caminhada 2k para 500 atletas 
no total.  

HORÁRIO:  

A largada da corrida será às 07:30 hs na Praia da Imbetiba, próximo 
ao  antigo Hotel Colonial.  

O horário da largada da prova poderá ficar sujeito 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.  

Poderão participar da corrida e caminhada atletas de ambos os 
sexos,  devidamente inscritos de acordo com o regulamento da prova. O 
percurso da corrida e da caminhada serão divulgados no 
site  www.ticketagora.com.br  

A prova terá duração máxima de 2h (duas horas) e o atleta que em 
qualquer  trecho não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se 
retirar da  prova.  

CONDIÇÃO DE ADMISSÃO  

Será admitido como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 
15  anos de idade para os 5km, de qualquer nacionalidade, que cumpra 
as  exigências deste regulamento.  

O atleta deverá estar em boas condições de saúde para participar da 
prova  isentando assim A organização da prova de qualquer responsabilidade 
caso  aconteça quaisquer acidentes resultantes do desgaste físico dos 
atletas,  despesas hospitalares serão de inteira responsabilidade do atleta.  

Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping. Não será 
permitida  a participação de Corredores PACE, “atletas ajudando a dar ritmo a 
outro  atleta”. 
 
 
 
 
INSCRIÇÕES 

 



Lote Final até: ESGOTADO 

KIT PARTICIPAÇÃO SEM CAMISA (Medalha + número do peito + chip)  

CORRIDA 5 K – INDIVIDUAL R$ 40,00 + 2kg de alimento (arroz e/ou feijão) 
ou  R$ 8,00 de doação pelo site + taxa ticketagora.  

CAMINHADA 2K - INDIVIDUAL R$ 40,00 + 2kg de alimento (arroz e/ou 
feijão)  ou R$ 8,00 de doação pelo site + taxa ticketagora.  

CORRIDA KIDS ATÉ 10 ANOS - INDIVIDUAL R$ 40,00 + taxa ticketagora. 
(15  vagas)  
CORRIDA KIDS DE 11 ATÉ 14 ANOS - INDIVIDUAL R$ 40,00 + 
taxa  ticketagora (20 Vagas)  
 
 
KIT PARTICIPAÇÃO COM CAMISA (camisa + medalha + número do peito 
+  chip)  

CORRIDA 5 K – INDIVIDUAL R$ 55,00 + 2kg de alimento (arroz e/ou feijão) 
ou  R$ 8,00 de doação pelo site + taxa ticketagora.  

CAMINHADA 2K - INDIVIDUAL R$ 55,00 + 2kg de alimento (arroz e/ou 
feijão)  ou R$ 8,00 de doação pelo site + taxa ticketagora. 

 

DAS CAMISAS: Poderá haver diferenças nas medidas das 
camisas  escolhidas. Não será possível na entrega do kit a troca do tamanho 
da camisa  previamente escolhido.  

RECLAMAÇÕES: Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit.  

DO DIA DO EVENTO:  

Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos uma hora 
de  antecedência do horário estipulado para a largada, quando serão dadas 
as  instruções finais.   

É obrigação do participante da prova ter o conhecimento prévio do 
percurso  que será divulgado no site do evento   

A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado 
visivelmente  na altura do peito, sem rasura ou alterações, durante toda a 
realização da  prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes 
que não cumprirem  esta exigência.   



O uso do chip é obrigatório e de responsabilidade única do atleta, 
acarretando  na desclassificação do atleta se observado por algum fiscal sua 
falta ou uso  indevido. 
A utilização inadequada do chip pelo atleta acarreta a não marcação do 
tempo,  isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados.   

O tempo de todos os corredores que participarem da prova será 
cronometrado  e informado posteriormente, desde que observadas às normas 
previstas neste  regulamento.   

O chip será utilizado apenas para a corrida, não sendo necessário seu 
uso  para caminhada. 8. 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 da 
prova.  

O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., 
com  bicicletas e outros meios, resultarão na desclassificação do participante.   

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. Igualmente, não será 
permitido o  acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem 
os  sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes 
que  delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da 
prova. O  descumprimento destas regras causará a desclassificação do 
atleta.   

O atleta que empurrar o outro atleta, de modo a impedir sua progressão, 
estará  passível de desqualificação na prova.   

O atleta que, após voluntariamente, deixar a pista, não será permitido 
continuar  na corrida.   

O atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado 
por  um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão 
Organizadora.  

RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO  

A RETIRADA DE KIT acontecerá em local a ser definido pela Organização 
em  até 7 dias antes do evento. 



Para retirar o Kit do PARTICIPANTE, é necessário apresentar: - 
Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de 
Motorista);  

Para terceiros retirarem o kit do PARTICIPANTE, é necessário cópia 
do  documento do atleta inscrito (ficará retida) e uma declaração assinada 
pelo  atleta inscrito, autorizando o terceiro a retirar o kit em seu nome.  

É obrigatória a utilização do NÚMERO DE PEITO na CORRIDA, caso 
contrário  o participante poderá ser desclassificado.  

DA DOAÇÃO DO ALIMENTO  

Na retirado do Kit é obrigatório a entrega dos alimentos ou apresentar 
o  comprovante de doação realizada pelo site em substituição a obrigação 
de  levar os alimentos no dia do evento. Os alimentos serão doados para 
as  instituições da cidade de Macaé.  

Os nomes das instituições beneficiadas serão divulgados no site 
do  ticketagora em até 30 dias antes da realização do evento.  

DIREITO DE IMAGEM  

Os participantes consentem o direito exclusivo de seus nomes e de 
sua  imagem individual e coletiva para tudo aquilo que diga respeito a 
sua  participação no evento acima mencionado, incluindo uso comercial.  

Os organizadores e seus patrocinadores/apoiadores terão o direito exclusivo 
de  uso das imagens do evento.  

PATROCÍNIO INDIVIDUAL:  

Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta 
poderá  utilizar outro espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores 
individuais  (calção, bonés, camiseta, outros).  

Não será permitido a atletas inscritos correr “sem camisa” e sem o número  
fixado em local visível, o não cumprimento, acarretará em 1º advertência, 
2º  advertência, 3º advertência desclassificação sumária.  

DO RESULTADO: Os resultados serão divulgados em até 48 horas do 
término  da mesma no site:  
https://www.runningtagcronometragem.com.br/resultados.  



DA PREMIAÇÃO: Haverá premiação para os 3 (três) primeiros 
classificados  geral: masculino e feminino da corrida 5K. ( 

Todo PARTICIPANTE que completar o EVENTO dentro do tempo 
máximo  previsto receberá uma medalha de participação.  

 
 
HAVERÁ PREMIAÇÃO PARA FAIXA ETÁRIA PARA OS ADULTOS 5K 

As faixas etárias na distância de 5 k:  

Categorias Masculino: até 19 anos; 20/29 anos, 30/39 anos; 40/49 
anos;  50/59 anos; acima de 60 anos.  

Categorias Feminino: até 19 anos; 20/29 anos; 30/39 anos; 40/49 anos; 
50/59  anos; acima de 60 anos. 

A premiação poderá ser em troféu ou medalhas. 

 

A premiação da CORRIDA será da seguinte maneira:  

a) Os três (3) primeiros colocados na categoria geral masculina e as três 
(3)  primeiras colocadas na categoria geral feminina receberão troféus.  

Os atletas premiados nas categorias geral masculino e feminino 
não  participarão da premiação por faixa etária.  

Caso um atleta inscrito em uma distância obtenha um resultado passível 
de  premiação em outra, a premiação não será concedida.  

Todos os atletas (corrida e caminhada) que cruzarem a linha de chegada 
de  forma legal e estiverem regularmente inscritos sem o descumprimento 
deste  regulamento, receberão medalhas de participação (finisher).  
Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, 
não  participarem da prova.  

As três primeiras colocações da categoria geral masculina e feminina 
serão  definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas 
pela  apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para completar 
o  percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.   

Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados 
os  classificados com melhor tempo, sucessivamente.  



O evento poderá ser cancelado ou adiado por motivo de força maior. O 
percurso poderá conter diferença na metragem, tanto para mais quanto 
para  menos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades 
do  EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.  

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Eu,_________________________________________________________________________
__ _______ ___________________________ no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO  para os devidos fins de direito que: 1. Estou ciente de que se trata de uma corrida 
de rua e  caminhada com distâncias de 5 km. 2. Estou em plenas condições físicas e 
psicológicas de  participar desta prova, e estou ciente que não existe nenhuma 
recomendação médica que me  impeça de praticar atividades físicas. 3. Assumo, por minha 
livre e espontânea vontade, todos  os riscos envolvidos e suas consequências pela minha 
participação na 2º Corrida Solidária de  Macaé/RJ (que incluem possibilidade de invalidez e 
morte), isentando assim a Rede novo, seus  organizadores, colaboradores e patrocinadores 
de toda e qualquer responsabilidade por  quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da  participação na Corrida. 4. Li conheço, aceito e me 
submeto integralmente a todos os termos  do Regulamento da Corrida. Declaro que não 
portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento,  percurso e entrega de kits, ou outra área de 
visibilidade no evento, ou meios de divulgação e  promoção, nenhum material publicitário, 
promocional ou político, sem a devida autorização  
por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco 
a  segurança do evento, dos participantes e /ou das pessoas presentes, aceitando ser 
retirado  pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 6. Em caso de 
participação neste  evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 
serviços e/ou qualquer  mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 
regulamento do evento, bem  como, a respeitar as áreas da organização destinadas às 
mesmas, e que está vedada minha  participação nas estruturas de apoio a equipes montadas 
em locais inadequados, ou que  interfiram no andamento do evento, e também locais sem 
autorização por escrito da  organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento 
em qualquer tempo. 7. Estou  ciente das penalidades e possível desclassificação que posso 
sofrer caso descumpra o  regulamento ou cometa alguma falta grave. Excluo meu direito de 
reclamação sobre tais  aspectos da prova. 8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como 
familiares e amigos, para  fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em 
qualquer meio de  comunicação, sem geração de ônus para os organizadores, mídia e 
patrocinadores. 9.  Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste termo de 
responsabilidade, isentando  assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade 
legal de tudo o que vier a  ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta 
prova. Macaé/RJ  

Macaé, ______ de _____________________________ de 2021.  

Nome:_____________________________________________________________
__.  Identidade e/ou CPF:___________ 


