
REGULAMENTO MEIA MARATONA INDAIATUBA  

 

-A  Meia maratona Indaiatuba será realizada no dia 07 de março de 2021 

-O horário de largada da corrida será às 8h, com qualquer condição climática. 

-A corrida será disputada nas distâncias de 5KM-10KM-21km CORRIDA E 5KM CAMINHADA   

-A corrida será disputada nas categorias atleta individual masculino, e atleta individual 

feminino por idades nas modalidades de 5km (Cinco quilômetros) 10km (Dez quilômetros) e 21 

(vinte e um quilômetros)  

 

 

– INSCRIÇÕES E VALORES 

 

Poderão participar da corrida o (a) competidor(a), aqui denominado(a) atleta, que se inscrever 

na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo determinado e 

expressar concordância com as normas deste Regulamento. 

 As inscrições poderão ser realizadas no site www.ticketagora.com.br  

Minhasinscricoes.com.br  

 

-CORRIDA 5 E 10KM: R$50,00 (CINQUENTA REAIS)  

-CORRIDA 21KM : R$90,00 (noventa reais ) 

– CAMINHADA 5KM: R$50,00 (CINQUENTA REAIS)  

 

O custo da inscrição será de 50% para atletas acima de 60 anos. 

O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer 

acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 

responsabilidade do organizador, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos. 

Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei, o(a) 

atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou 

documental perante as autoridades competentes e ficará impedido de participar de outras 

corridas organizadas pelo mesmo organizador. 

Em corridas de rua, a idade MÍNIMA para atletas participarem é a seguinte: -  

Percurso 5km: 18  (DEZOITO) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; - 

 Percurso de 10km: 18 (DEZOITO) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; 

Percurso de 21 km: 18 (DEZOITO) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; 

http://www.ticketagora.com.br/


 

-ENTREGA DE KITS 

A entrega do KIT será disponibilizado o local e data em breve  

 

 

- Os 5 (cinco) primeiros colocados na modalidade Geral Masculino e Geral Feminino na corrida  

de 5km receberão a seguinte premiação 

: • 1º Lugar – Troféu 

 • 2º Lugar – Troféu  

• 3º Lugar – Troféu 

• 4º Lugar – Troféu 

•5º Lugar – Troféu 

 

 

• Corrida de 10 km –  

- Os 5 (cinco) primeiros colocados na modalidade Geral Masculino e Geral Feminino na corrida  

receberão a seguinte premiação 

: • 1º Lugar – Troféu + Kit G&A FITNESSCOM 

 • 2º Lugar – Troféu + Kit G&A FITNESSCOM 

• 3º Lugar – Troféu + Kit G&A FITNESSCOM 

• 4º Lugar – Troféu +Kit suplementação 

•5º Lugar – Troféu+Kit suplementação 

 

Categoria Faixa etária 10KM MASCULINO E FEMININO  

1º AO 3º – masculino e feminino 18 a 29 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino 30 a 39 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino 40 a 49 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino 50 a 59 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino > 60 anos  

 

 



• Corrida de 21km –  

- Os 5 (cinco) primeiros colocados na modalidade Geral Masculino e Geral Feminino na corrida  

receberão a seguinte premiação 

: • 1º Lugar – Troféu + Kit G&A FITNESSCOM 

 • 2º Lugar – Troféu + Kit G&A FITNESSCOM 

• 3º Lugar – Troféu + Kit G&A FITNESSCOM 

• 4º Lugar – Troféu +Kit suplementação 

•5º Lugar – Troféu+Kit suplementação 

 

Categoria Faixa etária 21KM MASCULINO E FEMININO  

1º AO 3º – masculino e feminino 18 a 29 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino 30 a 39 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino 40 a 49 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino 50 a 59 anos 

1º AO 3º  – masculino e feminino > 60 anos  

 

 

 

1º AO 3º COLOCADO PCD Troféu  +Kit suplementação 

 

Todos (as) os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização 

da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar 

da corrida. O organizador não se responsabilizará pela saúde física dos atletas. Artigo 50º. O 

atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física, 

desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Parágrafo 

único. A Comissão Organizadora poderá, seguindo recomendação do médico responsável pela 

corrida, determinar que o(a) atleta interrompa ou não participe da corrida.  

O organizador não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas 

médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação na corrida. Porém, em 

cumprimento as normas da Federação Brasileira de atletismo, será disponibilizado um serviço 

de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos 

hospitais da rede pública de saúde. 

O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para 

hospitais da rede privada de saúde, eximindo o organizador de qualquer responsabilidade ou 

reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico. 



 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a 

suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou 

motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, esta será 

considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização da corrida. 

Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos 

da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, 

vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para o 

organizador. 

Na hipótese de suspensão do evento esportivo não haverá devolução do valor de inscrição.  

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério do organizador, sendo comunicando aos 

inscritos está decisão pelo site oficial da corrida. 

 

O organizador poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da corrida, alterar ou 

revogar este regulamento 

 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 

 1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 5Km e 10Km. 

 2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta CORRIDA e estou ciente 

que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e 

morte), isentando o organizador, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE 

TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 

porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

 4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

CORRIDA.  

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou 

outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; 

e, também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos 

atletas e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, 

das áreas acima descritas. 

 6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de atletas ou prestadores de 

serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento da corrida, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, 

e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 

inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização 

por escrito da organização, podendo ser retirado da CORRIDA e do local do evento em 

qualquer tempo. 



 7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

corrida. 

 8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação 

do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de 

ônus para o organizador, mídia e patrocinadores.  

9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública ou 

força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, 

entre outros gastos despendidos pelo atleta serão suportados única e exclusivamente por 

mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de 

qualquer destes custos. 

 10. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação nesta corrida; 

antes, durante ou depois da mesma. 

 11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 

vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 

 

 


