
CORRIDA FEST BEER 2020 

Regulamento: 

1) A CORRIDA FEST BEER será realizada no dia 19 de DEZEMBRO de 2020, com abertura do bar e DJ às 
16:00 e largada às 17:30 para as provas de 3km Livre e após os 3km Fantasiado, no CIA PAULISTA PUB 
(Anexo ao Centro Cultural de Rio Claro). Participarão da prova atletas de ambos os sexos, devidamente 
inscritos no evento e seguindo as normas impostas neste regulamento. 

1.1) serão disputadas as provas de 3km e 3km Fantasiado de corrida em percurso de 1km, sendo 3 voltas. 
Todos os atletas participantes devidamente inscritos e que cumprirem as regras impostas neste regulamento 
receberão no momento da chegada uma medalha de participação alusiva ao evento e hidratação. 

1.2) serão os vencedores os 3 primeiros atletas de cada distancia por ordem de chegada. NÃO HAVERÁ 
CATEGORIAS OU CRONOMETRAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO. 

1.3) SOMENTE poderão participar do evento atletas com 18 anos completos até o dia 19 de DEZEMBRO de 
2020. 

1.4) a prova terá DURAÇÃO MÁXIMA de 30 minutos (TRINTA MINUTOS).  

1.5) a prova NÃO TERÁ CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, não tendo divulgação de tempos dos 
participantes. 

1.6) Na largada todos deverão tomar o primeiro gole na caneca do evento e no percurso de 1km os atletas 
deverão tomar as bebidas oferecidas pela organização a cada 500 metros. Caso o atleta não tome ou derrame 
a bebida não estará disputando os prêmios para os 3 primeiros colocados. 

2) na data de 01 DE ABRIL DE 2020 serão abertas as inscrições, sendo encerradas no dia 15 DE DEZEMBRO 
DE 2020, devendo ser feitas pelo site WWW.TICKETAGORA.COM.BR ou pessoalmente na VIDANUTRI (Rua 
6, 1875 BOX 4 – Anexo posto Malibu). As inscrições poderão ser encerradas antes da data estipulada caso o 
evento atinja o limite de participantes que é de 500 inscritos. 

2.1) Sobre as INSCRIÇÕES segue: 

CORRIDA FEST BEER 

LOTE KIT BÁSICO KIT PLUS 

Corrida 3km R$ 40,00 R$ 65,00 

Terceira Idade e PNE R$ 20,00 R$ 32,50 

Serão adicionadas ao valor a TAXA DE CONVENIÊNCIA do site em todas as modalidades. 

2.3) ALTERAÇÕES das inscrições serão permitidas até 30 dias antes do evento. Após essa data não serão 
feitas alterações. Não haverá devolução dos valores de inscrição. 

2.4) todas as INFORMAÇÕES passadas pelo participante são de responsabilidade do mesmo, cabendo a ele o 
ônus por qualquer item que afronte o regulamento do evento. 

2.5) os atletas ACIMA dos 60 anos ou que se enquadrarem na categoria PNE (Portadores de Necessidades 
Especiais) terão desconto de 50% assegurados por lei no valor do lote principal nas Corrida de 3km, que será 
mantido até o encerramento das inscrições. Estes atletas deverão solicitar sua inscrição através do e-mail: 
contato@pizziraniesportes.com.br nos prazos estipulados para inscrição. 

Lote Abertura Encerramento Pagamento Quantidade 

Lote Único 01/Abril 15/Dezembro Boleto e Cartão 500 Inscrições 

Terceira Idade e PNE 01/Abril 15/Dezembro Boleto e Cartão Ilimitado 

mailto:contato@pizziraniesportes.com.br


2.6) nenhum atleta poderá participar do evento sem estar devidamente inscrito. 

3) as DISPUTAS da CORRIDA FEST BEER acontecerão nas modalidades: 

a) CORRIDA 3KM – Geral Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares 

b) CORRIDA 3KM FANTASIADO – Geral Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares 

3.1) a PARTICIPAÇÃO do atleta é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros.  

4) a PREMIAÇÃO será feita por medalhas exclusivas do evento a todos os atletas inscritos que completarem a 
prova dentro do período máximo estipulado.  

4 .1) a CLASSIFICAÇÃO dos 3 primeiros na Categoria GERAL Masculino e Feminino para a Corrida de 3km e 
3km fantasiados serão definidas pela ordem de chegada, ou seja, pelo tempo bruto. 

5) todo atleta devidamente inscrito receberá um KIT PRÉ PROVA composto por:  

KIT BÁSICO: NÚMERO DE PEITO, CANECA E MEDALHA 

KIT PLUS: NÚMERO DE PEITO, CANECA, MEDALHA E CAMISETA 

5.1) o tamanho das CAMISETAS serão: Baby Look M e Camiseta P | M | G | GG | XG | XXG e estará sujeito a 
alteração de acordo com a disponibilidade. 

5.2) os itens ESPECIFICADOS no kit do atleta poderão ser alterados sem prévio aviso. 

6) a ENTREGA DE KITS vai acontecer no dia 18 de DEZEMBRO na MONELY ESPORTES (10:00 AS 16:00) e 
dia19 de DEZEMBRO no CIA PAULISTA PUB a partir das 16:00 até 30min antes da largada. 

6.1) A RETIRADA poderá ser feita por qualquer pessoa que apresentar o protocolo de inscrição, CÓPIA DO 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO (RG ou CNH) do participante e o respectivo RECIBO DE 
PAGAMENTO, os quais ficarão retidos. O participante que não retirar o seu kit na data e no horário estipulado 
ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit.  

6.2) CORREÇÕES DE CADASTRO deverão ser feitas no momento da retirada do kit.  

6.3) o NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, 
durante toda a realização da prova.  

6.4) Atletas que estiverem com o numeral coberto serão considerados desclassificados.  

7) OS ATLETAS deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de antecedência.  

8) QUALQUER ATLETA poderá ser desclassificado da competição pela organização, em qualquer momento, 
caso: não estiver com a identificação de peito; fornecer informação inverídica; tocar ou bloquear adversários 
intencionalmente; perturbar a concentração de adversários; tiver atitudes ante - desportivas; competir com 
número de terceiros; competir com número não oficial do evento; praticar qualquer ato obsceno ou de 
vandalismo; permitir em seu uniforme de competição frases indevidas bem como propaganda político - 
partidária; agredir física e/ou verbalmente qualquer membro da organização.  

9) A SEGURANÇA será garantida pelos órgãos competentes e todos os atletas estarão cobertos por seguro de 
vida pessoal. 

10) O GUARDA-VOLUMES ficará ativo até as 20:00 sendo que os participantes devem retirar seus pertences 
até esse horário para melhor andamento do evento. 



11) O PARTICIPANTE DECLARA no momento da inscrição, gozar de plena saúde e integridade física e 
mental para participar da prova, responsabilizando - se por ocasionais danos à sua saúde. Assumem por livre e 
espontânea vontade e isentam a organização, patrocinadores, apoiadores e órgãos oficiais envolvidos. 

12) RECOMENDAMOS rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, para 
todos os atletas. 

13) O PARTICIPANTE DECLARA que tem inequívoco conhecimento de que todos os materiais e 
equipamentos necessários para o seu desempenho são de própria responsabilidade e assume as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes de 
sua participação antes, durante e depois do evento.  

14) O PARTICIPANTE autoriza, graciosamente, a utilização dos seus dados cadastrais e de sua imagem, por 
meio de foto ou vídeo, pela CORRIDA FEST BEER e por seus patrocinadores e organizadores, em suas ações 
de marketing e divulgação de outros eventos.  

15) OS PATROCINADORES, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova não se responsabilizam 
por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os atletas venham a sofrer durante a 
participação no evento.  

16) O PARTICIPANTE DECLARA estar ciente dos termos do regulamento, aceitado todos os seus termos, 
acatando todas as decisões dos Organizadores e assume total responsabilidade pela participação no evento.  

17) DÚVIDAS ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana 
e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões. A corrida acontecerá com qualquer tempo, podendo ser 
cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou 
espectadores. A organização se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem aviso 
prévio, conforme necessidades do evento, informando estas alterações na retirada do kit do atleta.  

18) O CONTATO para qualquer dúvida referente ao evento é contato@pizziraniesportes.com.br ou (19) 
99907-3083.  

Criado em 01 / 04 / 2020. 


