
 

 

REGULAMENTO DO CIRCUITO SAÚDE E BEM ESTAR 

ETAPA 30/08/2020 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS 

 

 

Artigo 1º - O EVENTO CIRCUITO SAÚDE E BEM ESTAR  tem a sua 2ª Etapa dia  

30/08/2020 no PARQUE ECOLÓGICO TIETÊ - SP conforme endereços e percurso 
informados no site, com largada prevista sempre para as 7:00 horas sob quaisquer 
condições climáticas. 
 

Parágrafo Único: Trata-se de evento de conscientização  e incentivo  a prática da 
atividade física como fator de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.  

Artigo 2º - Poderão participar da prova atletas com idade a partir de 16 anos para a 
prova de 05 km e 18 anos para a corrida de 10 km, sendo que para efeito de 
classificação e premiação será considerado a idade do participante na data de cada 
prova. Os atletas com idade inferior a 18 anos deverão ter autorização por escrito dos 
pais ou responsável, que deverá ser entregue na retirada do chip e número de peito. 
Para a caminhada de 5 km serão permitidas inscrições a partir de 07 anos de idade, 
acompanhados de um responsável.  
 

Artigo 3º - As inscrições poderão ser realizadas pelo site, até 3 dias antes de cada 
prova (No cartão) e 10 dias antes (Boleto)  ou até o limite máximo de participantes. A 
taxa de participação será dividida da seguinte maneira, podendo sofrer alteração de 
valor as provas que não forem fechadas ou realizadas devido a aumentos de preço de 
mercado, sem necessidade de informação antecipada valendo adendo no regulamento 
a qualquer momento. 

 

KIT SAÚDE – CAMISETA, MEDALHA, NÚMERO DE PEITO E CHIP 

Modalidades 

1º Lote  - 
01.03 à 
15.04 

2º Lote – 
16.04 à 
25.07 

3º Lote – 
25.07 à 
27.08 

 

Corrida 05 km  R$ 59,00   R$ 79,00   R$ 99,00  

Corrida 05 km / acima de 60 anos*  R$ 50,00   R$ 50,00   R$ 50,00  

Corrida 10 km  R$ 59,00   R$ 79,00   R$ 99,00  

Corrida 10 km / acima de 60 anos*  R$ 50,00   R$ 50,00   R$ 50,00  

Caminhada 5 km  R$ 49,00   R$ 59,00   R$ 69,00  

Caminhada 5 km / acima de 60 anos **  R$ 35,00   R$ 40,00   R$ 45,00  

*Atendendo ao Estatuto do Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos estão 
tendo desconto de 50% (cinquenta por cento), conforme já consta da Tabela acima. 

 

 



 

 

 

KIT ECONÔMICO (Só Corrida) –  MEDALHA, NÚMERO DE PEITO E CHIP 

Modalidades 

1º Lote  - 
01.03 à 
15.04 

2º Lote – 
16.04 à 
27.07 

3º Lote – 
27.07 à 
27.08 

 

Corrida 05 km  R$ 39,00   R$ 59,00   R$ 79,00  

Corrida 05 km / acima de 60 anos*  R$ 35,00   R$ 40,00   R$ 50,00  

Corrida 10 km  R$ 39,00   R$ 59,00   R$ 79,00  

Corrida 10 km / acima de 60 anos*  R$ 35,00   R$ 40,00   R$ 50,00  

    

    

 

Mais 1 kilo de ALIMENTO NÃO PERECÍVEL QUE SERÁ DOADO PARA PROJETOS 
SOCIAIS JÁ CADASTRADOS CONOSCO E INFORMADO POSTERIORMENTE ANTES DAS 
ETAPAS 

* o Atleta também poderá fazer aquisições dentro dos combos ou promoções lançadas 
pelo organizador a qualquer momento e condições, valendo-se sempre do numero de 
pedido para retirada de Kit e Participação, salvo combos adquiridos por volume de 
prova sem necessariamente informar a data de sua participação no momento da 
aquisição, podendo após a aquisição informar o organizador posteriormente sempre 
valendo os prazos informados  para geração dos Kit e procedimentos técnicos da 
prova, como numero de peito e chips 

Artigo 4º - O Circuito SAÚDE E BEM ESTAR  terá 03 distâncias, sendo corrida de 10 km , 
corrida de 05 km e caminhada de 05 km A largada será única às 7:00 tanto para corrida 
como para caminhada Masculino e Feminino. 

 A prova será dividida nas seguintes categorias e distâncias: 

 

CORRIDA 05KM e 10KM 

Corrida de 05 km Corrida de 10 km 

Masculino e Feminino Masculino e Feminino 

 0 a 29 0 a 29 

 30 a 39 30 a 39 

40 a 49 40 a 49 

 50 a 59 50 a 59 

 60 ACIMA 60 ACIMA 

 

§1º - Serão considerados os tempos brutos para efeito da premiação dos 5 primeiros 
colocados na categoria geral (05 e 10 km) e os tempos líquidos para efeito de 
premiação dos 3 primeiros colocados nas categorias por idade. 



 

 

 Corrida de 05 km – Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados 
(categoria geral) conforme tabela abaixo. 

 

Corrida de 05 km - Categ. Geral 
Masculino e Feminino 

1ª Lugar Troféu 

2ª Lugar Troféu 

3ª Lugar Troféu 

4ª Lugar Troféu 

5ª Lugar Troféu 

 

 Corrida de 10 km – Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados 
(categoria geral) conforme tabela abaixo. 

Corrida de 10 km - Categ. Geral 
Masculino e Feminino 

1ª Lugar Troféu 

2ª Lugar Troféu 

3ª Lugar Troféu 

4ª Lugar Troféu 

5ª Lugar Troféu 

 

 Corrida de 5 km – Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados 
(categoria por idade) conforme tabela abaixo. 

Corrida de 05 km – Categ. por Idade 
Masculino e Feminino 

1ª Lugar Troféu 

2ª Lugar Troféu 

3ª Lugar Troféu 

 

 Corrida de 10 km – Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados 
(categoria por idade) conforme tabela abaixo. 

Corrida de 10 km – Categ. por Idade 
Masculino e Feminino 

1ª Lugar Troféu 

2ª Lugar Troféu 

3ª Lugar Troféu 

 

 Maior Equipe – Serão premiados com troféus as 3 equipes com maior 
número de inscritos (para o cálculo do número de integrantes da equipe 
serão somados os atletas inscritos nas Corridas de 05 km, 10 km, 
Caminhada 5 km, inclusive homens e mulheres, conforme tabela abaixo. 



 

 

Maior Equipe 

1ª Lugar Troféu 

2ª Lugar Troféu 

3ª Lugar Troféu 

 

 Caminhada 5 km – Todos os participantes ganharão medalha de 
participação, não havendo outra forma de premiação. 

 

§2º - Os atletas que forem classificados entre os cinco (05) primeiros no masculino e 
feminino nas provas de 05 e 10 km (categoria geral) serão automaticamente excluídos 
da premiação por faixa etária, ou seja, não haverá dupla premiação. 

§3º - A Organização da prova poderá ajustar os resultados após a divulgação dos 
mesmos, em função de problemas, tais como: atletas que perdem o chip ou não o 
utilizam durante a prova, atletas não inscritos e que correm a prova, dificultando a 
organização, eventuais interferências a que os sistemas de transponders (chips) estão 
sujeitos. 

 

Artigo 5º - Os inscritos nas corridas de 05 km e 10 km, recebem o KIT OPTADO NA 
HORA DA COMPRA, e os inscritos na caminhada de 5 km  receberão um “KIT 
PARTICIPAÇÃO”, conforme  discriminado: 

 
 

§1º - As camisetas serão confeccionadas nos tamanhos Unissex P, M, G, GG, XG  e Baby 
Look Único. A Organização da prova não garante a entrega da camiseta no tamanho 
sugerido pelo participante, sendo indicada a retirada do kit na maior brevidade 
possível. 
 

§2º - A entrega dos kits de participação e chips acontecerá EM LOCAL A SER DEFINIDO 
– HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 18:00 – (OBS: DAS 12:00 ÀS 13:00 HORAS O NÚMERO DE 
ATENDENTES SERÁ REDUZIDO DEVIDO AO HORÁRIO DE ALMOÇO) 
****NA RETIRADA DO KIT É OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM 
FOTO E COMPROVANTE DA INSCRIÇÃO. 
 

§3º O ATLETA QUE NÃO RETIRAR O KIT NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS FICARÁ 
IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA PROVA. PODERÁ, TODAVIA, RETIRAR O KIT EM ATÉ 15 
DIAS APÓS O EVENTO, EM LOCAL INDICADO POSTERIORMENTE, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO OU COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. 
 

Artigo 6º - O atleta que se inscrever na corrida de 05 km ou 10 km receberá, junto com 
o kit, o “chip descartável de controle”, de uso obrigatório. 

 



 

 

Artigo 7º - Junto com o “chip descartável de controle” será DADA A INFORMAÇÃO  
sobre a fixação do mesmo, sendo que o tempo não será captado caso não seja 
colocado de forma correta. A partir da entrega do chip, o atleta tem total 
responsabilidade pela correta utilização do mesmo, inclusive pelas consequências de 
sua não utilização. 

 

Artigo 8º - Todos os atletas participantes das corridas de 05 km e 10 km e  caminhada  
5 km que concluírem o percurso ao qual estão inscritos, receberão medalha de 
participação alusiva ao evento. 

 

Artigo 9º - Sob pena de desclassificação, todos os atletas deverão obrigatoriamente 
correr ou caminhar com camiseta e número de corrida fixado na parte dianteira, bem 
como conferir seus dados cadastrais. Havendo qualquer divergência nos dados, deverá 
ser imediatamente solicitada a correção, no ato da entrega do kit e chip 
(anteriormente à largada). Estes dados estarão impressos na etiqueta junto do 
envelope contendo seu respectivo kit e chip. 

 

Artigo 10 - Ao realizar sua inscrição no evento o esportista assume estar ciente de suas 
condições de saúde e capacidade atlética para a distância na qual realizou sua 
inscrição, isentando de qualquer responsabilidade a Organização da prova. A 
Organização não se responsabiliza por quaisquer acidentes que possam ocorrer com os 
atletas, antes, durante e após o evento, sendo que todas as medidas serão tomadas 
para a segurança dos esportistas. Caso o organizador ou a equipe médica de 
atendimento verifique em algum  atleta  suspeita  de  quadro  clínico desfavorável, 
pode solicitar avaliação da equipe médica do evento para liberação de participação da 
prova. 

 

Artigo 11 - Ao participar da competição o esportista cede seus direitos de utilização de 
imagem para uso em qualquer meio de comunicação, bem como renuncia ao 
recebimento de qualquer valor. 

 

Artigo 12 - As despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão de 
responsabilidade dos participantes inscritos ou não no evento. 

 

Artigo 13 - Serão permitidos a montagem de barracas das equipes de corrida e 
colocação de faixas e banners, em local determinado pela Organização da prova. 

 

Artigo 14 - Será disponibilizado um guarda-volumes na área de serviços da corrida, 
para uso exclusivo dos participantes inscritos na competição e que estiverem portando 



 

 

o número de peito oficial de participação, todavia não deverá ser deixado objetos de 
valores nos mesmos pois não assumimos nenhuma responsabilidade sobre 
desaparecimentos ou perda dos mesmos. A retirada dos pertences deverá ocorrer até 
o final da premiação, mediante apresentação do número oficial de participação. Os 
pertences serão alocados em sacos plásticos que serão lacrados. 

 

Artigo 15 - Uma vez inscrito numa modalidade (05 km ou 10 km) o atleta não poderá 
participar de outra. Caso o fizer será automaticamente desclassificado. 

 

Artigo 16 - Caso o participante desista ou não possa participar da prova, o valor da 
taxa de participação não será devolvido. 

 

Artigo 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da prova. 
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