37ª CORRIDA INTEGRAÇÃO – REGULAMENTO

A Corrida Integração é uma iniciativa da EPTV, que através de sua Organização, dará pleno cumprimento ao
regulamento da prova e responderá por todos os detalhes da realização do evento.

O EVENTO

Data: 25 de setembro de 2022
Horário: às 7:45 horas.
Local: Praça Arautos da Paz – Campinas, SP

Percurso


Corrida 10K: Praça Arautos da Paz, Rua Vital Brasil, Av. Júlio Prestes, Av. Orosimbo Maia, R. Dr. José C.

Novaes, Av. Barão de Itapura e Av. Dr. Heitor Penteado.
Corrida 5K e Caminhada 5K: Praça Arautos da Paz e Av. Dr. Heitor Penteado.

INSCRIÇÕES

1. Período de inscrições: 09 de março de 2020 a 04 de setembro de 2022

2. Taxas:
a) Corrida 10K e 5K: Valor único de R$ 130,00 (cento e trinta reais);
b) Pelotão Premium 10K : Valor único de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ;
c) Caminhada 5K: Valor único de R$ 90,00 (noventa reais).

3. Limite máximo de participantes: 6.000 vagas para corredores e 600 vagas para caminhantes.

4. Podem se inscrever:


Corrida 10K - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos completos até a data do evento.



Corrida 5K e Caminhada - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos completos até a data

do evento.

5. Onde se inscrever:
Internet/Online*: no site www.corridaintegracao.com.br a partir de 09 de março de 2020 a 04 de setembro de 2022.

1

Postos Físicos credenciados:
ProSport – Av. Orozimbo Maia 2001, Cambuí, Campinas – SP, no período de 26/08/2022 a 05/09/2022.

6. Pelotão Premium 10K: corredores com posicionamento privilegiado em relação aos demais inscritos de sua
modalidade. Limite: 400 vagas. Inscrições somente via internet no mesmo período acima até o limite de vagas para
este Pelotão;

7. Pelotão de Elite 10K: Inscrições realizadas exclusivamente na Federação Paulista de Atletismo para atletas
com comprovação de tempos mínimos em provas oficiais de 10 km de 33:00 para o masculino e 36:00 para o
feminino.

8. Recebimento dos Kits: Cada atleta inscrito terá direito a 01 (um) kit composto por chip(somente para corrida),
número de peito, bolsa, camisa e brinde exclusivo. Atletas que desejarem receber seus kits nos respectivos
domicílios, deverão se inscrever EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET ATÉ O DIA 04 DE SETMBRO DE 2022
MEDIANTE OPÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DE TAXA DE POSTAGEM NO VALOR DE R$
35,00 (TRINTA E CINCO REAIS).

9. Inscrição de Equipes:


Equipes Amadoras - devem ser compostas por, no mínimo, 15 atletas, inscritos por um só responsável

através de ofício de declaração ou das fichas de inscrição realizadas de uma única vez exclusivamente pelo e.mail
corridaintegracaocampinas2020@gmail.com, onde poderão solicitar planilha oficial do evento para preenchimento
ou no ponto físico. Os números e chips serão agrupados em um só envelope caso seja solicitado explicitamente no
ato da inscrição, DESDE QUE EFETUADA ATÉ O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 devendo ser informado o
nome do responsável pela retirada dos mesmos. Não serão considerados componentes de equipes os inscritos
através de fichas separadas.


Equipes Profissionais (10K) - devem ser compostas por, no mínimo, 3 (três) atletas que estejam

devidamente inscritos no pelotão de Elite, através de inscrições realizadas exclusivamente pela Federação Paulista
de Atletismo.
Obedecendo a regulamentação da SETEC – gestora municipal do uso do solo público, as tendas para ponto de
encontro das equipes devem ser montadas na véspera da prova, em local pré-determinado pela Organização e
respeitará a ordem de chegada. As equipes que desrespeitarem estas orientações poderão ter suas instalações
desmontadas sem aviso prévio. Toda infraestrutura para o funcionamento das tendas é de responsabilidade de
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cada equipe (montagem, energia elétrica, adequação de piso, fixação, etc.). A Organização não se responsabiliza
por eventuais multas decorrentes de autuações a serem aplicadas em função de instalação da tenda em local
irregular. TODA MONTAGEM DE PONTOS DE APOIO ÀS EQUIPES QUE CONTRARIAREM AS ORIENTAÇÕES
DA DIREÇÃO DE PROVA ESTARÃO SUJEITAS ÁS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
E FISCALIZAÇÃO DA SETEC;

10. Inscrição de Idosos: para atletas com idade igual ou superior a 60 anos, conforme art. 23 da Lei nº 10.741 de
01/10/2003 (Estatuto do Idoso), será concedido um desconto de 50% no valor da taxa de inscrição. Todo idoso
inscritos conforme benefícios previstos no Estatuto do Idoso deverá retirar seu kit pessoalmente munido de
documento de identidade (ou cópia); Para esta compra não está disponibilizado o serviço de delivery.

11. Atletas com Deficiência Física: para os integrantes desta categoria NÃO haverá cobrança da taxa de inscrição
A inscrição deve ser efetuada exclusivamente pelo e.mail corridaintegracaocampinas2020@gmail.com, mediante
envio de dados e atestado oficial que comprove a deficiência. Os atletas com deficiência largarão conforme
determinação da direção de prova, na distância de sua inscrição, com exceção dos cadeirantes desportivos, que
largarão em primeiro lugar, conforme previsto no item 5, do capítulo “DO DIA DA PROVA” deste Regulamento.

12. Alteração e Cancelamento da Inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e, em nenhuma
hipótese, será alterada a modalidade a ser disputada, bem como 50% do valor da taxa de inscrição será devolvido
EM CASO DE DESITÊNCIA SE A MESMA FOR COMUNICADA ATÉ 15 DIAS ANTES DO EVENTO (10/09/2022).

13. Veracidade das Informações: a Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações
fornecidas na ficha de inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte o
regulamento do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição, o atleta será desclassificado sem direito a
recurso.

14. Autorização de Uso de Imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha de inscrição ou
equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet, etc.), concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos
patrocinadores seus nomes, imagem e "som de voz", com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais
tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos, reforço de mídia
publicitária, sem limites de repetição e de tempo.

15. Declaração de Saúde: ao se inscrever no evento, através do preenchimento e assinatura das fichas de
inscrição ou equivalentes (ofícios, listagens de equipes, internet, etc.), os participantes se declaram
automaticamente, estarem aptos e devidamente preparados a participarem do Evento, isentando a Organização,
Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos na organização do evento, em seu
nome e de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram,
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porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores dos itens deste
regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente.
16. Camiseta: mediante pagamento da taxa de inscrição, o atleta terá direito à camiseta do evento e poderá optar
pelos tamanhos disponíveis (P, M, G, GG e Baby Look feminina). O participante que não definir sua opção na ficha
de inscrição receberá em seu kit de participação uma camiseta no tamanho M. Fica desde logo ressalvado que a
opção de tamanho da camiseta feita no ato da inscrição estará sujeita à disponibilidade do estoque no momento da
retirada do kit. Os modelos podem ter variação de tamanho de 5 a 10% para maior ou menor.

OPÇÃO
UNISSEX P
UNISSEX M
UNISSEX G
UNISSEX GG
BABYLOOK (TAMANHO
ÚNICO)

MEDIDA (largura x
altura)
51 cm x 67 cm
54 cm x 68 cm
57 cm x 70 cm
59 cm x 75 cm
46 cm x 61 cm

RETIRADA DE KIT: CHIP, NÚMERO DE PEITO E CAMISETA

1. Data: A ser definido

2. Local: A ser definido

3. Procedimento para Retirada: Os atletas deverão comparecer ao local para retirada de chips e kits na data e
horários indicados munidos de documento de identidade e a Declaração de Inscrito recebida no ato de sua inscrição
online para facilitar e agilizar a retirada de seus kits. Os atletas inscritos no posto de inscrição físico, cortesias e
integrantes de equipes que não tiverem seus kits/chips agrupados terão sua declaração impressa no momento da
retirada. Todos os atletas serão devidamente direcionados às estações de atendimento conforme a condição de
inscrito do mesmo, onde realizarão a retirada de seus respectivos kits/chips e os corredores já realizarão a
conferência de dados de cadastro. Em nenhuma hipótese serão entregues kits/chips fora do horário pré
definido acima - O atleta que não retirar o chip no prazo determinado poderá participar do evento, porém
sem direito a classificação. Para retirada de kit por terceiros o retirante deverá apresentar no ato da retirada
cópia de documento com foto de titular da inscrição.

4. KIT Não Retirado: O kit de participação não retirado no período descrito no item 01 acima poderá ser retirado
somente mediante agendamento pelo email integracao@eptv.com.br e apresentação de comprovante de inscrição
ou RG e comprovante de pagamento da taxa, nos dias 26/09 a 30/09/2022. O tamanho da camiseta poderá não
obedecer à opção realizada na ficha de inscrição uma vez que estará limitada à disponibilidade do estoque.
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5. Kit Caminhada: os inscritos na modalidade caminhada, não terão direito ao chip de aferição de tempo, motivo
pelo qual seu kit será constituído pela camiseta e respectivo número de peito e demais itens dos kits dos demais
(exceto chip);

NO DIA DAPROVA

1. Área de Concentração: Praça Arautos da Paz, Av. Heitor Penteado s/n -Taquaral;

2. Identificação dos participantes: Para o acesso e identificação dos atletas inscritos às áreas restritas exclusivas
aos competidores, todos os inscritos devem estar uniformizados, com os números de peito da edição atual da prova
(2022), colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de cronometragem. Os caminhantes
devem estar com o número de peito da mesma forma. A falta das identificações pertinentes a cada modalidade
acima descritas, podem dificultar a identificação do atleta pelos staffs e causar o impedimento destes àquelas áreas
e até mesmo a desclassificação devido a dificuldade de controle de passagem nos pontos sem checagem eletrônica
e com controle visual;
3. Guarda-Volumes: os volumes serão armazenados conforme o número de peito dos atletas e serão retirados
pelos proprietários mediante a apresentação desse número ao atendente. Em caso de extravio do número de peito,
será obrigatória a apresentação de documento de identidade;

4. Horário Largada: as largadas terão início a partir das 07:45 horas, horário em que todos os atletas deverão estar
posicionados. A Organização reserva-se o direito de dar a largada da prova antes do horário previsto, obedecendo a
critérios técnicos da programação da EPTV;

5. Ordem de Largada: 1) Atleta Portador de Deficiência 10 Km (desde que Cadeirante Desportivo); 2) Elite
Masculina e Feminina, 3) Premium 10K, 4) Corredores 10K, 5) Corredores 5K e 6) Caminhantes sendo que estes (5
Km e Caminhantes) após aproximadamente 15 minutos das primeiras largadas conforme orientações do serviço de
som da prova; Portadores de Necessidade Especiais Diversos – Ao final dos pelotões correspondentes a
distância inscrita.

6. Hidratação: os corredores 10K terão três pontos de água no percurso (km 2,5, km 5 e km 8) e na chegada. Os
corredores e caminhantes 5K terão hidratação em ponto intermediária do percurso e na chegada;
CLASSIFICAÇÃO
1. Tempo de Classificação e Premiação: Será adotado para o resultado da prova e ordem de classificação, de
acordo com as faixas etárias, o tempo LÍQUIDO dos inscritos, ou seja, o tempo cronometrado a partir do momento
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em que o atleta passa pelo tapete na largada até a passagem dele pelo tapete no momento da chegada. Para a
apuração do resultado do pelotão de elite será considerado o tempo BRUTO, tendo em vista que a largada já
ocorrerá no tapete. Para a prova de 5 km, por se tratar de prova participativa a classificação será por tempo
BRUTO;

2. Idade de Classificação: a idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de classificação por faixa etária
é a que o atleta terá no dia do evento;

3. Duração do evento: a prova terá a duração máxima de 1h40 (uma hora e quarenta minutos), após o que os
bloqueios de trânsito serão liberados. A partir deste momento a organização recomenda a máxima atenção e
cuidados para utilização das vias públicas.

PREMIAÇÃO

1. Local da Premiação: Serão premiados na Praça Arautos da Paz, imediatamente após a liberação dos
resultados da prova, os 5 primeiros colocados na seguinte ordem: 1) Elite 10K masculino e feminino, 2) Corrida 5K
masculino e feminino, 3) Corrida 10K masculino e feminino e 4) Equipes

2. Categoria Elite 10K

Troféu - os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) serão premiados com troféus. Após a prova, esses
atletas deverão dirigir-se à área do pódio, localizada na Praça Arautos da Paz, onde serão feitas entrevistas e, em
seguida, a entrega dos troféus.

Dinheiro - premiação para os 05 primeiros colocados da prova: 1º lugar R$ 6.000,00; 2º lugar
R$ 4.000,00; 3º lugar R$ 2.500,00; 4º lugar R$ 1.500,00; 5º lugar R$1.000,00; Valores Líquidos.

a)

Seguindo a regulamentação para corridas de rua, os atletas de Elite serão submetidos a exame

antidoping. O pagamento acima referido será efetuado após a liberação dos resultados dos exames, em até 30 dias
úteis.
b)

Os 5 (cinco) primeiros colocados deverão fornecer à Organização os seguintes dados: nome completo,

RG, CPF, endereço completo, telefone para contato e dados bancários (banco, agência e número da conta).
c)

Atletas que não possuem conta corrente devem informar os dados de seu treinador ou de um terceiro

que irá receber o crédito da premiação, mediante sua autorização por escrito (nome completo, RG, CPF, endereço
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completo, telefone para contato e dados bancários).
d)

O recibo da operação escolhida para pagamento quitará plena e totalmente o pagamento da premiação,

não tendo o atleta nada a receber posteriormente ou a reclamar a respeito de seu prêmio.

3. Categoria Faixa Etária10K

Medalhões - os três primeiros colocados (masculino e feminino) de cada faixa etária serão premiados com
medalhões a serem retirados no guarda volumes do evento após o anúncio da liberação dos resultados pela
locução do evento.
Faixas Etárias para fins de classificação e premiação:

Categorias Masculinas: 16/19 anos; 20/24 anos; 25/29 anos; 30/34 anos; 35/39 anos; 40/44 anos; 45/49 anos;
50/54 anos; 55/59 anos; 60/64 anos e 65/69 anos; 70/74 anos e 75 a 99 anos.

Categorias Femininas: 16/19 anos; 20/24 anos; 25/29 anos; 30/34 anos; 35/39 anos; 40/44 anos; 45/49 anos;
50/54 anos e 55/59 anos; 60/64 anos; 65/69 anos e 70 a 99 anos.

Observação:



A classificação dos inscritos no pelotão Premium observará as faixas etárias supra referidas.
Atletas inscritos no Pelotão de Elite NÃO terão direito à premiação por faixa etária.

4. Categoria Equipe Amadora: as 3 (três) equipes que apresentarem o maior número de integrantes inscritos, em
quaisquer das modalidades, serão premiadas com troféu especial de acordo com as seguintes divisões: Academia,
Grupo de Corrida e Empresa.

5. Categoria Corrida 5K: os inscritos nesta categoria não terão direito à premiação por faixa etária. Serão
premiados com troféus somente os 5 primeiros colocados da Geral Masculino e Feminino de acordo com seus
respectivos Tempos Brutos.

6. Categoria Caminhada: considerando que esta categoria não terá chip, não haverá classificação nem
premiação na mesma.

7. KIT de participação: todos os inscritos, corredores e caminhantes, receberão o kit de participação, composto
de embalagem especial, camiseta e brinde alusivo ao evento e medalha de participação. O kit será distribuído nos
dias e horários a serem definidos. Somente as medalhas serão entregues no dia 25 de setembro, após a conclusão
da prova pelo atleta inscrito e mediante entrega do ticket existente no número de peito do atleta.
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DISPOSITIVOS GERAIS

1. Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer momento da competição
os atletas que:

a)

não se apresentarem devidamente uniformizados (calção, camiseta e números de peito e chip para os

corredores e número de peito aos caminhantes);

b)

permitirem em seu uniforme de competição a colocação de frases indevidas, bem como qualquer tipo de

publicidade político-partidária;

c)

burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso oficial);

d)

posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou não tiverem registro do chip de

cronometragem no tapete da largada e percurso;

e)

fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando estas forem

solicitadas;

f)

tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a progressão, ou perturbar a sua

concentração;

g)

desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova;

h)

competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento;

i)

competirem com número de terceiros;

j)

competirem em modalidade diferente de sua inscrição original; e

k)

praticarem qualquer ato de vandalismo.

2. A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de sua decisão não
caberá recurso.

3. A Organização poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza grave, adotando
todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não caberá solicitar, seja a que título for, qualquer
tipo de indenização.

4. Os atletas ou responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição, assumirão que estão em condições clínicas e
físicas para a participação no evento e que participarão por livre e espontânea vontade, isentando a Organização,
Patrocinadores, Apoiadores, Órgãos Oficiais e demais envolvidos na organização do evento de responsabilidades
por eventuais problemas de saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação.

5. A Organização mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes durante a realização do
evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes sofridos durante a prova, correndo por conta
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dos atletas participantes as despesas por ventura decorrentes.

6. Em caso de discordância dos resultados apurados pela cronometragem, o atleta que se sentir prejudicado,
deverá dirigir seu protesto a Federação Paulista de Atletismo, presente no dia da prova, no prazo máximo de 30
minutos após a divulgação do resultado.
7. Qualquer contestação relativa aos resultados extraoficiais da prova divulgados logo após o evento deve ser
reportada à Organização, até o dia 30/09/2022, através do email corridaintegracaocampinas2020@gmail.com

8.

Para avaliação e correção caso pertinente. Após esse prazo, nenhuma solicitação será acatada e o resultado

oficial será homologado.

9. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização, composta pela Oceano Azul, EPTV e
pela Proworld.
10. A Corrida Integração é supervisionada pela Federação Paulista de Atletismo.
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