
 

EVENTO TESTE 

CORRIDA 5KM 

Regulamento: 

1) O EVENTO TESTE (corrida 5km) será realizada no dia 18 DE 

OUTUBRO DE 2020 com início das largadas às 06h30 até as 09:00 em 

frente ao Centro Cultural “Roberto Palmari” (Rua 2, 2880 – Vila Operaria) 

na cidade de Rio Claro sob qualquer condição climática. Participarão do 

evento atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos no evento e 

seguindo as normas impostas neste regulamento. 

1.1) O percurso está disponível em nossa página 

www.pizziraniesportes.com.br e nas redes sociais. Porem o mesmo pode 

sofrer alterações mediante solicitação dos órgãos públicos competentes ou 

necessidades que garantam maior segurança dos participantes, sendo que 

o novo percurso caso mude estará disponível aos participantes nos meios 

divulgação acima citados. A metragem do percurso será de 2,5km 

totalizando duas voltas para cada atleta. Como será um evento teste e o 

tempo de fechamento das ruas será maior, foi solicitado um trajeto que não 

afetasse o transito na região e para que seja possível um maior controle dos 

participantes. 

1.2) a LARGADA irá ocorrer a partir das 06:30 em frente ao Centro 

Cultural    “Roberto Palmari”sem que haja pelotão único, cada atleta ao 

chegar no evento poderá realizar sua largada automaticamente. Para que o 

evento transcorra de maneira correta e segura, todos os participantes 

deverão fixar o número de peito na parte da frente da camiseta na altura do 

peito de forma visível e sem obstrução que impeça a visualização pelos 

organizadores. 

1.3) a prova terá sua duração até as 09:30 onde todos os atletas inscritos 

deverão cumprir o trajeto de 5km, sendo que após este tempo os atletas que 

ainda estiverem participando em qualquer ponto do percurso serão 

convidados a abandonar a prova para liberação do transito e das vias 

públicas.  

 



1.4) no percurso haverá 1 ponto de água localizado no km 2,5 com copos 

higienizados previamente de serem resfriados e sua entrega será realizada 

em 4 pontos distantes pela equipe de staffs que estarão utilizando 

equipamentos de proteção individual. 

1.5) durante sua participação no evento os atletas deverão utilizar máscara 

individual fornecida pela organização ou outra de sua preferência. No 

momento da chegada o atleta receberá outra máscara descartável para 

troca. 

2) na data de 09 DE SETEMBRO DE 2020 serão abertas as inscrições, 

sendo encerradas no dia 05 DE OUTUBRO DE 2020, devendo ser feitas 

único e exclusivamente pelo site oficial www.pizziraniesportes.com.br 

2.1) as INSCRIÇÕES poderão ser encerradas antes do prazo previsto tendo 

atingido o limite máximo de participantes programados para o evento que 

é de 300 inscritos (trezentos inscritos). 

2.2) A IDADE MINIMA para participar será de 14 anos completos em 31 

de dezembro de 2020 para a prova de 5km.  

2.3) Sobre as INSCRIÇÕES segue: 

 

Serão adicionadas ao valor a TAXA DE CONVENIÊNCIA do site em 

todas as modalidades. 

2.4) os GRUPOS DE CORRIDA são aqueles que possuem a partir de 10 

(dez) atletas inscritos.  

2.5) as inscrições dos GRUPOS DE CORRIDA deverão ser feitas 

diretamente através de ficha exclusiva solicitada pelo e-mail: 

contato@pizziraniesportes.com.br. 

2.6) O CANCELAMENTO OU ALTERAÇÕES das inscrições serão 

permitidas até 30 dias antes da prova, após essa data não serão aceitas 

alterações ou cancelamentos pois pertencem a pessoa e são intransferíveis. 

O número de peito que deverá ser utilizado pelos atletas no momento do 

evento será entregue juntamente com o kit e é pessoal e intransferível. 

2.7) todas as informações passadas pelo participante são de 

responsabilidade do mesmo, cabendo a ele o ônus por qualquer item que 

Lotes de Inscrições Saúde Vitória Pagamento Quantidade 

Lote Único R$ 45,00 R$ 75,00 Boleto e Cartão 300 inscrições 



afronte o regulamento do evento e as leis vigentes no país. Preencher a 

ficha incorretamente ou desrespeitar o regulamento do evento acarretará na 

desclassificação do mesmo SEM a devolução da taxa de inscrição. 

2.8) por se tratar de um evento teste devido a pandemia do COVID-19 não 

recomendamos a participação de atletas do grupo de risco, sendo que 

atletas que realizaram exame e testarem positivo e estiverem dentro dos 14 

dias de incubação do vírus não participem do evento.  

3) neste evento por não haver a largada em bloco não será feito a premiação 

do geral, apenas a classificação das categorias, mas sem premiação física, 

sendo os resultados divulgados em até 72 horas após o termino do evento 

em nosso site oficial. 

3.1) A PARTICIPAÇÃO do atleta é estritamente individual, sendo 
proibido o auxílio de terceiros (personal trainer, técnico, amigos e 
familiares). O uso de recursos tecnológicos sem autorização prévia da 
organização pode gerar punição de desclassificação, exceto pessoas com 
necessidades especiais.  

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) OS RESULTADOS oficiais serão publicados no site 
www.pizziraniesportes.com.br em até 72 horas após o término da prova. 
A empresa responsável pela cronometragem pode alterar a classificação 
de acordo com necessidades e ajustes técnicos. 

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

KIT SAÚDE: Número de peito, Chip de Cronometragem, Máscara 
descartável e Medalha. 

KIT VITÓRIA: Número de peito, Chip de Cronometragem, Camiseta do 
evento, Máscara descartável e Medalha. 

5.1) O tamanho das CAMISETAS está sujeito a alteração de acordo com a 

disponibilidade. 



5.2) Os itens ESPECIFICADOS no kit do atleta poderão ser alterados sem 

prévio aviso. O chip de cronometragem será descartável e retirado junto ao 

kit. 

6) A ENTREGA DE KITS vai acontecer em dias e local anunciados no site 

www.pizziraniesportes.com.br sendo que a entrega poderá ser realizada 

das seguintes formas: 

Equipes – 1 representante por equipe em horário agendado 

Atletas – Sistema Drive-Thru com agendamento prévio através do 

WhatsApp (19) 99907 – 3083 

Atletas que residem fora de Rio Claro – Retirada no dia do evento com 

agendamento prévio pelo e-mail: contato@pizziraniesportes.com.br 

 

6.1) CORREÇÕES DE CADASTRO deverão ser feitas no momento da 
retirada do kit solicitadas através das linhas de comunicação disponíveis 
acima. O responsável deverá conferir os seus dados e o número de 
identificação. Caso haja algum item incorreto, deverá solicitar a correção 
imediatamente. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada 
do kit.  

6.2) O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO deverá ser usado visivelmente 
no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, 
sob pena de desclassificação no não cumprimento.  

6.3) O CHIP DE CRONOMETRAGEM é fixado no tênis. 

7) ao chegar no local do evento o atleta deve se dirigir para a largada 

somente após estar preparado para correr, não será permitido sua 

permanência na arena antes ou após a corrida, sendo que após o termino da 

sua corrida o mesmo deverá retornar para seu carro e ou sua casa.  

8) QUALQUER ATLETA poderá ser desclassificado da competição pela 
Organização, em qualquer momento, caso: não estiver com a 
identificação de peito; não utilizar máscara de proteção individual na 
largada e usar a máscara que será entregue na chegada até retornar ao 
seu veículo ou casa; burlar as regras estabelecidas no percurso; posicionar 
fora dos locais de largada; caso não passe pelos tapetes de 
cronometragem da largada; fornecer informação inverídica; tocar ou 



bloquear adversários intencionalmente; perturbar a concentração de 
adversários; tiver atitudes anti - 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) SERVIÇO DE APOIO MÉDICO estará a disposição na 
largada/chegada, para qualquer tipo de emergência envolvendo os 
inscritos na prova. A continuidade do atendimento médico propriamente 
dito, tanto de emergência quanto de qualquer outra necessidade, será 
efetuado na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A organização 
não tem responsabilidade sobre despesas médicas que o atleta venha a 
ter durante ou após o evento.  

10 ) A SEGURANÇA será garantida pelos órgãos competentes e haverá 
staff para orientação dos participantes. Não serão colocados à disposição 
dos participantes GUARDA - VOLUMES.  

10.1) não será permitido a montagem de barracas ou tendas de equipes 
ou agremiações para evitarmos aglomerações, da mesma forma que não 
teremos no evento painel de fotografias, pódio de premiação, shows com 
bandas ou grupos e ou qualquer ação que gere ou incentive 
aglomerações. 

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 
PIZZIRANI ESPORTES e por seus patrocinadores 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 TESTE – CORRIDA 5KM.  

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 . Assume a veracidade das respostas fornecidas por ele no 
preenchimento da ficha de inscrição e demais informações com relação a 
sua saúde no que se baseia sintomas do COVID-19. 

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.  

O evento poderá ser CANCELADO caso a cidade de Rio Claro volte para a 
fase laranja ou vermelha o que impede a realização deste tipo de evento 
nas cidades afetadas pela pandemia do COVID-19. Neste caso os valores 
referentes as inscrições serão devolvidos aos participantes. 

18) O CONTATO para qualquer dúvida referente ao evento é 
contato@pizziraniesportes.com.br ou (19) 9 9907-3083.  

Mais informações: www.pizziraniesportes.com.br 

Criado em 07 / 09 /2020 


