
4ª CORRIDA HISTÓRICA DE FERNANDÓPOLIS 

 

CORRIDA VIRTUAL E PRESENCIAL 

  

Data do evento: 28 Novembro de 2020 

Horário Início: 06:00hs 

Horário Término: 21:00hs 

 

OBJETIVO DA PROVA 

A Afercan – Associação Fernandopolense de Ciclismo, Atletismo e Natação, 
juntamente com a TNV TEAM SPORTS & MARKETINGS ESPORTIVO irão organizar 
e realizar a 4ª Edição da Corrida Histórica de Fernandópolis/SP (Corrida Virtual e 
Presencial) com o objetivo de enfatizar a importância da prática do esporte como forma 
de manter uma vida mais saudável 

Por definição, uma corrida é uma prova esportiva onde os competidores tentam 
completar um percurso no menor período de tempo possível. A priori, não existe uma 
distância mínima exigida para a organização de uma corrida, por exemplo temos a 
corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo sempre no dia 31 de dezembro, 
costuma ter 15 km, por exemplo. Já a Corrida de Reis, realizada em Cuiabá com 
chegada em Várzea Grande, tem percurso de 10 km. 

O que leva alguém a tomar a decisão de participar de uma prova de corrida de 
rua? Pode ser um desafio pessoal, incentivo de alguém próximo ou simplesmente 
curiosidade. Baseado nisso, a cidade de Fernandópolis, incentiva e apoia a pratica do 
esporte na cidade.   

 

REGULAMENTO 

1. DESENVOLVIMENTO 

1.1 - A corrida será realizada no dia 28 de Novembro de 2020, em Fernandópolis 
– SP / Brasil. 

1.2 – Distância Corrida – Adulto 5km 

1.3 – Distancia Caminhada – 3km 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 - Informações Gerais 

Inscrições limitadas incluindo homens e mulheres. As inscrições para 4ª Edição 
da Corrida Histórica (Corrida Virtual e Presencial) de Fernandópolis/SP poderão ser 
feitas pelos sites www.tnvteam.com.br - http://www.ticktagoral.com.br/ e 
www.comprebilhete.com.br  

ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso 
seja alcançado o limite das vagas. 

 

http://www.ticktagoral.com.br/
http://www.comprebilhete.com.br/


3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1.1 - Preencha corretamente e por completo a ficha de inscrição. As inscrições 
são intransferíveis. Portanto, o atleta que por qualquer motivo, participar da prova com 
o nome trocado será automaticamente desclassificado da prova. 

3.1.2 - Imprima o boleto bancário para pagamento no valor de: R$ 45,00 + taxas 
de despesas bancárias. 

Obs 1: Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência. 

3.1.3 - Efetue o pagamento em qualquer agência bancária respeitando a data de 
vencimento. Os bancos não estão autorizados a receber boletos vencidos. 

O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data de 
confirmação do pagamento do boleto bancário e não da data de preenchimento da 
ficha. 

3.1.4 - O comprovante de pagamento é documento único, não tendo a Comissão 
Organizadora cópia do mesmo. 

3.1.5 - Não haverá devolução da taxa de inscrição sob qualquer pretexto. 

3.1.6 - Não será aceito pagamento através de caixa expresso (eletrônico) ou 
depósito em conta corrente da empresa. 

3.2 - POR TERCEIROS 

As inscrições não podem ser feitas por terceiros. 

3.3 - TERMOS DE RESPONSABILIDADE 

Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara e concorda que: 

3.3.1 - Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em 
nome dele - atleta - e de seus herdeiros. 

3.3.2 - Está saudável e treinou apropriadamente para a prova. 

3.3.3 - Estão cientes de que devem consultar médico e professor de Educação 
Física, especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de 
rua. 

3.3.4 - Isentam organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de 
quaisquer responsabilidades sobre os objetos deixados por ele no guarda-volumes. 

3.3.5 - Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens 
de sua participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento 
através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos. 

3.3.6 - Está ciente deste regulamento, que será entregue junto à ficha de 
inscrição. 

3.3.7 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente.  

3.3.8 - Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente 
o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, 
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação 
antes, durante e depois do EVENTO. 

3.3.9 - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento 
médico, caso o atleta venha a passar mal no decorrer da prova.  



3.3.10 - Seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 
emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 

 

4. CATEGORIAS CORRIDA 5 km: 

Serão disputadas as seguintes categorias (será considerada a idade do atleta 
em 31/12/2020 para definição da categoria do atleta). 

4.1 – Haverá a categoria cidade de Fernandópolis, tanto no masculino como no 
feminino, para os atletas que comprovarem a sua residência na cidade de 
Fernandópolis/SP, sendo obrigatório a apresentação de um documento no ato da 
premiação (conta de água, luz ou alguma fatura), onde o atleta que omitir informações 
para vantagem pessoal, poderá ser desclassificado da prova. Será premiado os cinco 
(05) primeiros colocados masculino e feminino, tanto no feminino e no masculino nesta 
categoria, ao serem premiados, não se enquadraram na categoria geral nem na 
categoria por idade. 

 

4.2 - Categorias Masculinas 

Categoria Geral, premiação com troféus para os 5 primeiros colocados Geral;  as 
categorias por idade troféu para os 5 primeiros colocados. 

Cat.1: 16 a 24 anos 

Cat 2: 25 a 29 anos 

Cat.3: 30 a 34 anos 

Cat.4: 35 a 39 anos 

Cat.5: 40 a 44 anos 

Cat.6: 45 a 49 anos 

Cat.7: 50 a 54 anos 

Cat.8: 55 a 59 anos 

Cat.9: 60 a 65 anos 

Cat.10: Over 65 anos (de 66 a cima) 

Cat.11: PNE 

 

4.3 - Categorias Femininas 

Categoria Geral, premiação com troféu para as 5 primeiras colocadas Geral; as 
categorias por idade troféu para os 5 primeiros colocados. 

Cat.12: 16 a 24 anos 

Cat 13: 25 a 29 anos 

Cat.14: 30 a 34 anos 

Cat.15: 35 a 39 anos 

Cat.16: 40 a 44 anos 



Cat.17: 45 a 49 anos 

Cat.18: 50 a 54 anos 

Cat.19: 55 a 59 anos 

Cat.20: 60 a 65 anos 

Cat 21: Over 65 anos (de 66 acima) 

Cat 22: PNE 

 

4.2 - CATEGORIAS DEFICIENTES 

 

 PcD (Portadores com Deficiência) 

4.3 - Todo atleta tem que comprovar sua deficiência perante atestado médico ou 
documento que comprove sua deficiência, nos casos de deficientes visuais deverão 
comprovar deficiência visual com < de 20% de acuidade visual, para participarem da 
categoria. 

 

 

5. PREMIAÇÃO COM TROFÉU SOMENTE PARA OS PARTICIPANTES 
PRESENCIAIS: 

 

5.1 - Premiação Troféu 

Obs1: ao serem premiados, não se enquadraram na categoria geral nem na 
categoria por idade. 

5.1.2. – Troféu para os 5 primeiros masculinos e femininos da cidade de 
Fernandópolis/SP  

5.2 - Premiação apenas com Troféu 

Para os 5 (cinco) de cada categoria descrito no item 4. 

5.3 - Medalha para todos os inscritos da corrida de rua; 

0bs - Os 5 primeiros colocados Geral não participarão da premiação por 
categoria. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS (entrega da premiação) 

6.1 – Para os atletas de outras cidades a premiação será enviada pelo correio, 
ficando o mesmo responsável pelo custo de postagem. 

6.2 – Moradores de Fernandópolis, podem retirar sua premiação na SMEL. 

6.3 – Assessorias que tiver um grande volume de inscritos, enviaremos a 
premiação para a mesma facilitando assim o custo com postagem. Fica a assessoria 
responsável pela distribuição da premiação. 

6.4 – A organização não assume o custo de postagem para receber depois. 

 



7 - DO LOCAL DA PROVA: 

7.1 Em breve divulgaremos o local. 

 

7.2 Será montado uma estrutura física em Fernandópolis para recepção dos 
atletas que vierem correr presencial. A estrutura vai estar montada das 05:30hs 
até as 21:00hs. 

Devido a situação que estamos passando, pedimos aos participantes que 
agendem seus horários de participação para evitarmos aglomeração. 

7.3 A classificação será feita por uma comissão nomeada pela organização. 

7.4 A premiação só será entregue após a realização do evento. 

7.5 A entrega dos troféus será presencial para registro do mesmo. 

   

8 – DO CONTROLE DE APURAÇÃO DA PROVA 

8.1 – Estamos analisando uma forma de fazermos a prova presencial com 
controle através de chip. Tudo vai depender de como vai ser definido a largada. Se vai 
ser uma largada única, em ondas ou por tempo. 

 

9 - COMISSÕES ORGANIZADORAS: 

Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela Comissão 
Organizadora. O contato será através jefersonfalchi@gmail.com e pelos 
telefones: JEFERSON - AFERCAN (17) 99607-4542  ou MAIR – TNV (17) 99725-3011. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA PODERÁ A QUALQUER MOMENTO 
SUSPENDER, ATRASAR OU ATÉ MESMO CANCELAR O EVENTO CASO FALTE 
SEGURANÇA PARA OS PARTICIPANTES. 

 

Realização: 

AFERCAN – Associação Fernandopolense de Ciclismo, Atletismo e Natação. 

 

 

Fernandópolis - 2020 

mailto:azadinhocampos@gmail.com

