REGULAMENTO
32ª Corrida de São João – Bocaina / SP
I. A 32ª Corrida de São João tem sua realização no dia 05 de Julho de 2020 na Cidade
de Bocaina – SP com largada e chegada na Praça Remígio Diegues (Praça da
Rodoviária) – Bocaina / SP .
II. A largada da CORRIDA 5 KM e CORRIDA 10 KM será às 08:00 da manhã sob
qualquer condição climática. A organização reserva-se o direito de atrasar o horário ou
suspender a prova por motivos de segurança;
III. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos 01 (uma) hora de
antecedência, quando serão dadas as instruções finais;
IV. As provas (Corrida 5 Km e Corrida 10 KM) terão duração máxima de 1h30 horas
conforme o relógio oficial do evento, encerrando-se após esse período os trabalhos das
equipes de organização, cronometragem, segurança, socorro e apoio. Os
atletas/participantes que estiverem fora do tempo proposto neste regulamento serão
convidados a se retirarem do percurso e posteriormente desclassificados.
O Pórtico de largada será Fechado após 8 minutos do início da prova, seguindo o
cronometro oficial do evento, ficando vetado o início da prova por qualquer atleta após
este período.
V.
Será
limitado
o
número
de
inscrições:
GERAL – 3.000 (Três mil) inscrições nas categorias : Corrida 5 e 10 km e mais 200
vagas para a Corrida Infanto Juvenil.
Valor da Inscrição do Evento Corrida 5 e 10km Publico GERAL Adulto: R$ 70,00
reais + taxa de Adm do Site.
Valor da Inscrição do Evento Corrida 5 e 10km Publico MUNICIPE Adulto: R$ 45,00
reais + taxa de Adm do Site (Obrigatório comprovar com titulo de eleitor no ato da
retira do Kit). A não comprovação de ser, de fato, munícipe de Bocaina, acarretará
na não entrega do Kit e o não estorno do valor pago uma vez que a inscrição gerou
gastos a organização.
Valor da Inscrição do Evento Corrida INFANTO-JUVENIL: R$ 45,00 reais + taxa de
Adm do Site (Obrigatório comprovar a idade através de um Documento com Foto).
Atenção :
O valor da inscrição dos participantes acima de 60 anos (conforme o Estatuto do
idoso), terá 50% de desconto referente à inscrição do evento.
Esse valor do desconto para idosos não incide sobre lotes promocionais, não
sofrerá variação com o decurso do tempo ou com o aumento de preço dos lotes.

VI. As inscrições serão realizadas através dos sites
(www.ticketagora.com.br) e Ticket Experience (www.tkx.com.br);

Ticket

Agora

VII. As inscrições poderão ser realizadas de 06 de Março, a partir das 10h00, até o dia
22 de Junho às 23:59 hs, podendo se encerrar antes desta data, sem qualquer aviso
prévio, caso o limite de participantes previstos no item 5 (cinco) deste regulamento seja
atingido ou prorrogado, com novo prazo a ser definido pelo organização do evento, caso
permaneça com vagas disponíveis.
O valor pago pela inscrição não será devolvido. Exceto, caso o atleta expresse sua
desistência em até 07 (sete) dias após a inscrição. Prazo previsto no art. 49 do Código
de Defesa do Consumidor para compras realizadas através da internet.
VIII. Poderão participar destas provas atletas de ambos os sexos, inscritos na forma
deste regulamento. A organização não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto
das inscrições, isentando-se de qualquer responsabilidade caso esta ocasione o
cancelamento da inscrição ou interferência no resultado da prova para o participante ou
ainda um atendimento médico, se preciso, de forma incorreta uma vez que seus dados
cadastrais serão consultados e utilizados durante o atendimento. A inscrição é pessoal
e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer
situação;
O atleta que ceder seu número de peito para outro será responsável por qualquer
acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando de atendimento e qualquer
responsabilidade a organização, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.
Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por
lei, o atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime de falsidade
ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes.
IX. Por determinação da Federação Paulista de Atletismo (FPA), a idade mínima para
atletas participarem da prova no percurso de 5km é de 14 (Quatorze) anos de idade,
para a prova de 10 Km a idade mínima será de 16 (dezesseis) anos. A inscrição do
atleta terá como base a idade do mesmo no dia 31 de dezembro do ano de realização
do evento.
X. Para a participação de atletas menores de 18 anos na corrida de 5 km, é obrigatória
a apresentação da autorização por escrito com firma reconhecida da assinatura do
responsável pelo menor, que será retida pela organização na retirada do kit;
XI. Os KITs de participação serão entregues, exclusivamente, no dia 4 de Julho de 2020
(Sábado)
Local: Acessa São Paulo (Casa do Artesão) - Praça Ver. Remígio Diegues, 55, Bocaina
– SP
Horário: 10h00 às 18h00

NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS APÓS ESTE HORÁRIO E/OU POSTERIOR AO
EVENTO. Visando auxiliar e flexibilizar a entrega dos Kits para aqueles que não
puderem retirar seus Kits pessoalmente, ou por terceiros, no dia e horário deste
regulamento,
indicamos
a
iniciativa
DEIXA
COMIGO
(www.facebook.com/deixaseukitcomigo). Grupo não vinculado a organização do evento,
porém parceiros que se tornam uma segunda opção para os atletas que não consigam
buscar seus Kits no dia e horário informado. Mas atenção: a Iniciativa DEIXA COMIGO
é um serviço pago, em nada está vinculado à organização da prova, em nenhum tempo
ou circunstancia, onde a organização da prova não responde por atos e ações, e suas
consequências, oriundos de seus parceiros, a qualquer tempo e/ou natureza.
XII. Os KITs serão compostos de:
01 gymbag, 01 camiseta, 01 nº de peito, 01 chip descartável de cronometragem.
§ Parágrafo Único: O tamanho das camisetas será definido pelo atleta no ato de sua
inscrição não sendo possíveis alterações, trocas ou substituições futuras.
XIII. Obrigatório à apresentação do documento de identificação com foto e comprovante
de inscrição no ato da retirada do Kit. A retirada de kits só poderá ser efetivada por
terceiros mediante, igualmente, apresentação documento de identificação com foto, e
comprovante de inscrição do inscrito, sendo aceitos cópias de documentos e
comprovante de pagamento ou mesmo via Celular, não sendo necessário a impressão
dos mesmos, porém fundamental que estejam em excelentes condições de
visualização, não sendo aceitos documentos cortados, incompletos (frente e verso) e/ou
informações que não comprovem os dados fornecido pelo atleta no momento de sua
inscrição;
XIV. Não será entregue kit do evento pela organização da prova em datas ou qualquer
horário não previsto neste regulamento;
XV. No momento da retirada do kit/chip o responsável deverá conferir os dados e o
número de peito;
XVI. Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit, sendo de responsabilidade
do atleta, ou seu representante, a verificação de todas as informações no ato da retirada
do Kit, a manutenção e atualização de suas informações cadastrais na plataforma de
inscrição da etapa;
XVII. A cada atleta será fornecido um número de peito, que deve ser usado visivelmente
no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo
passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem esta obrigação.
– O atleta fica ciente de que a responsabilidade do uso correto do chip é de sua exclusiva
responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado no
pórtico de Largada / Chegada, ou segundo ponto de aferição instalado no percurso,
devidamente identificado, quando houver, isentando a ORGANIZAÇÃO de qualquer
defeito ou erro por uso incorreto do chip.
XVIII. Ao final da prova, o participante deverá retirar sua medalha de participação junto
a Equipe de Staffs na área de dispersão.

XIX. Para retirar sua medalha, é OBRIGATÓRIO à entrega do “Vale Medalha” existente
em todos os números de peito dos atletas, independente da modalidade ou distância
percorrida, ao Staff responsável pelas medalhas, ou seguir as instruções pelo
responsável no local, devidamente identificado.
XX. Os chips de cronometragem são descartáveis, não havendo necessidade de sua
devolução no pós-prova. Para evitar inutilização do chip de cronometragem, é
recomendado não deixá-lo próximo a aparelhos celulares, televisão e/ou computadores,
não dobrá-lo, amassá-lo e/ou rasurá-lo.

XXI. É obrigatório durante toda a prova o uso do número de peito afixado na camiseta
dos participantes na altura do peito, permitindo fácil visibilidade, independente se o
atleta estiver participando da Corrida de 5 ou 10 Km. OS PARTICIPANTES QUE NÃO
SEGUIREM ESTA DETERMINAÇÃO SERÃO CONVIDADOS A SE RETIRAREM DA
PROVA PELOS FISCAIS, SENDO DESCLASSIFICADOS E SEM DIREITO A
RETIRADA DA MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO.
XXII.
Será
desclassificado
o
atleta
que:
– Não utilizar de forma visível seu número de peito conforme descrito no item acima;
– Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização do evento;
– Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, praça ou calçadas);
– Passar novamente pelo Pórtico de Largada / Chegada, marcando novo tempo de
largada
e/ou
chegada,
após
haver
concluído
a
prova;
– Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva.
Nota: Em conformidade com as regras existentes no regulamento da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt, pág. 73, artig. 8, parág. h), qualquer apoio contínuo de
um atleta a um ou mais atletas, pode ser considerada como assistência injusta e
advertências e/ou desqualificações podem ser aplicadas cabendo apenas ao árbitro da
federação presente (quando houver) a responsabilidade de tal advertência e / ou
desqualificação, não havendo por parte dos organizadores a interferência na aplicação
de normas e procedimentos técnicos durante o percurso.
PREMIAÇÃO:
O tempo válido que será levado em consideração para efeito de classificação será
determinado pelo tempo bruto da prova, ou seja, ganha a prova aquele que primeiro
cruzar a linha de chegada após concluir todo o percurso da prova respeitando todos os
itens constantes neste regulamento;
CATEGORIAS
Observação: A idade a ser considerada, obrigatoriamente para os efeitos de inscrição
e classificação por faixas etária, será de anos completos até dia 31/12/2020, tanto
masculino quanto feminino.
15 a 19 anos
20 a 24 anos

25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 +
Infanto Juvenil :
Masculino

Feminino

Distancia

Até 6 anos

Até 6 anos

50 metros

07 a 08 anos

07 e 08 anos

100 metros

09 e 10 anos

09 e 10 anos

200 metros

11 e 12 anos

11 e 12 anos

400 metros

13 e 14 anos

13 e 14 anos

500 metros

XXIII. A premiação da 32ª Corrida de São João – Bocaina / SP será nas modalidades
corrida 5 e 10 km Adulto, por classificação geral masculina e feminina, tanto publico
geral quanto munícipes, recebendo troféus os 5 primeiros colocados de cada
modalidade e os cinco primeiros colocados da Categoria GERAL também receberão um
montante em dinheiro tal como os três primeiros colocados na categoria Munícipe.
XXIV. Valores da premiação em dinheiro:

5 KM

10 KM

1º
2º
3º

GERAL
R$ 500,00
R$ 300,00
R$ 200,00

MUNÍCIPE
R$ 300,00
R$ 150,00
R$ 100,00

1º
2º
3º

GERAL
R$ 1.000,00
R$ 700,00
R$ 500,00

4º

R$ 150,00

Troféu

4º

R$ 300,00

5º

R$ 100,00

Troféu

5º

R$ 200,00

MUNÍCIPE
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 200,00
Troféu
Troféu

Atletas inscritos na categorial “GERAL” concorrerão unicamente à premiação GERAL.
Atletas inscritos como “MUNÍCIPES” (sendo obrigatória a comprovação de ser residente
de Bocaina) somente concorrerão à premiação MUNÍCIPE.
A equipe (Grupo de amigos / familiares, academia, Assessoria, corporativa e similares),
devidamente inscrita como tal, com o maior numero de inscritos na prova, tendo o
mínimo de 50 atletas inscritos na prova, receberão o premio de R$ 1.500,00. As demais
receberão troféu de maior equipe até a 5º Colocada.

É de responsabilidade da Diretoria de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de
Bocaina / SP o pagamento dos valores aqui citados aos vencedores / contemplados.
Os atletas, tanto Masculino quanto Feminino, participante da prova dos 10 KM
concorrerão ainda uma Moto. Para tal, é necessário quebrar o tempo de proposto pela
organização do evento. O menor tempo abaixo do proposto levará o premio, sendo
tempos distintos aos Homens e das Mulheres. Havendo um vencedor tanto no
masculino quanto no feminino, o premio será dividido entre os dois melhores tempos (O
menor tempo no masculino e melhor tempo no feminino abaixo do proposto pela
organização da prova).
XXV. Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não
participaram da prova;
XXVI. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá
perder o direito aos prêmios, conforme determinação da organização da prova;
XXVII. A organização da prova poderá oferecer serviços de guarda-volumes, visando à
comodidade dos participantes, mas não se responsabilizará de nenhuma forma ou
tempo, por perda ou extravio de objetos, roupas ou demais pertences porventura
ocorridos;
XXVIII. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação;

XXIX. A prova será realizada sob qualquer condição de tempo/meteorologia, desde que
a segurança dos participantes e organizadores não seja comprometida;
XXX. Pode a organização da prova, segundo recomendação do médico responsável
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento;
XXXI. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância por todo o
percurso da prova, sob responsabilidade da organização e dos órgãos municipais
competentes;
XXXII. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita em
até trinta minutos após a divulgação, por escrito, cabendo à organização do evento a
análise e consentimento se procedente ou não a reclamação apresenta;
XXXIII. Os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral,
autorizam a utilização de sua imagem de forma gratuita e por tempo indeterminado, bem
como de seus dados cadastrais para ações de marketing, divulgação desse evento e de
outros eventos promovidos e organizados pela Grécia Produções e Eventos, Alvo Run
e seus representantes legais;
XXXIV. Toda assessoria esportiva e/ou grupo de corrida que pretenda levar e utilizar
TENDA no evento, deve obrigatoriamente entrar em contato com a organização da
corrida antecipadamente através do telefone (14) 9 9645 0776. É necessário verificar
com a organização o local e as condições para a utilização de tendas na arena do
evento. A instalação das mesmas acontecerá no dia que antecede ao evento, das 15:00
às 18:00, exclusivamente.
XXXV. É proibida a exposição de marcas na arena que não sejam das empresas
diretamente envolvidas no evento.
XXXVI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA a exposição e/ou venda de qualquer tipo de
produto na arena do evento, mesmo que sejam artigos esportivos ou produtos
alimentícios que não estejam previamente autorizados pela organização do Evento.
XXXVII. Ao efetivar a sua inscrição, o participante declara conhecer e concordar com
todos os termos deste regulamento. Também declara estar em dia com rigorosa
avaliação médica, gozando de plena saúde, integridade física e mental, estando com
plenas condições para a participação da prova, responsabilizando-se por quaisquer
eventos relacionados à sua saúde, isentando a Grécia Produções e Eventos e a Alvo
Run, organizadores do evento, e seus parceiros de qualquer responsabilidade.
No ato da inscrição, ao concordar com este regulamento, assinalando a opção
apresentada no sistema on-line, o atleta aceita todos os termos aqui dispostos e assume
total responsabilidade por sua participação na corrida;
XXXVIII. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão resolvidas pela comissão
organizadora, cuja decisão é soberana e irrevogável, não cabendo sobre essa qualquer
recurso;

XXXIX. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento,
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente;
XL. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao evento 32ª Corrida de
São João – Bocaina / SP pertencem a Grécia Produções e Eventos e a Alvo Run.

