
 

Regulamento 5 milhas Color Run              Kids 

Site para inscrição: https://www.contraorelogio.com.br/ 

1. A PROVA 

1.1. A 5 Milhas Color Run + Kids corrida temática realizada com tintas em pó, lavável, ecologicamente responsável e não tóxica 

produzidas pela Zim Color, e se realizará no Sábado 17 de abril de 2021 para Kids as 15h30minutos e no Domingo, dia 18 
de abril de 2021 para prova adulta com concentração às largada as 7:00 em Campina Grande - PB, independente da condição 

climática, com a participação de pessoas de ambos os sexos devidamente inscritas, doravante denominada ATLETA. 

1.2. A organização e a realização do EVENTO estão sob a responsabilidade da Contra o Relógio Assessoria em Eventos Esportivos. 

1.3. A CORRIDA será disputada em distâncias 4km e 8km prova adulto, as distâncias para kids está disposto no item 3.1.1. 0 Percurso 
para color adulto apresentaremos no decorre da inscrição em nossas redes sociais e site, a saber a largada está prevista para as 

7:00h, com ponto de largada e chegada no Parque do Povo  

1.4. O tempo limite para conclusão das PROVAS é de 2h para prova adulto e infantil 

2. PERCURSO DA PROVA ADULTO 

Link: https://www.contraorelogio.com.br/   INSTAGRAM E FACEBOOK: @contraorelogiopb 

3. PARTICIPANTES E CATEGORIAS KIDS E ADULTO 

Site para inscrição: https://www.contraorelogio.com.br/  ou pelo link da bio do Instagram linktr.ee/contraorelogiopb 

3.1. idade mínima para participação da prova Kids será de 4 anos, em percursos diferenciados.  

Observação. 

I. Inscrição para participação do menor só poderá ser realizada pelo pai ou responsável.  
II. Para o menor que optar por participar da prova de 4km só será permitido se o pai ou responsável participar da prova 

juntamente com o menor de sua reponsabilidade.   
III. Não terá classificação de podium para Color Kids 

3.1.1 Color Kids 

OBS.: Cronograma de largada para os atletas serão divididos nas seguintes categorias: Local Parque do Povo 

• 4 anos (Amarelo) 50 Metros – 15:30h  

• 5 e 6 anos (Vermelho) 100 Metros – 15h45m 

• 7 e 8 anos (Verde) 150 Metros – 16h00  

• 9 e 10 anos (Azul) 200 Metros – 16h30m 

• 11 e 12 anos – Laranja – 300M – 17h00m 

• 13 e 14 anos – Preto – 400M – 17h30m 

• Obs.: as crianças que optarem de participar com os pais ou responsáveis na color adulto que ocorrerá no domingo dia 
18/04/2021 da prova de 4km poderão, desde que na inscrição faça a opção no campo prova. 
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3.2. Color Run (Adulto) 

3.2.1.  Idade mínima para classificação de premiação com troféus nas provas de 4km 15 anos e 8km será de 16 anos, no ano da 
prova. 

3.2.2. OBS! A PROVA DE 4KM NÃO HAVERÁ FAIXA ETÁRIA SÓ CLASSIFIÇÃO GERAL PARA OS 3 PRIMEIROS dos gêneros MASCULINOS 
E 3 PRIMEIROS dos gênero FEMININOS 

3.2.3 Para a prova de 8km será classificado os 3 primeiros Geral masculino e feminino e o 3 primeiros colocados em faixas etárias.  As 
categorias da prova de 8km faixa etária, será definida conforme abaixo: 

3.2.4. do 1º ao 3º colocados nas Faixas para prova de 8km dos gêneros MASCULINO e FEMININO 

Idade Masculino - Faixa Etária Feminino - Faixa Etária 

16 a 19 anos M1619 F1619 

20 a 29 anos M2029 F2029 

30 a 39 anos M3039 F3039 

40 a 49 anos M4049 F4049 

50 a 59 anos M5059 F5059 

60 a 69 anos M6069 F6069 

70 anos acima M7099 F7099 

Obs. I. **A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para efeitos de classificação por faixa etária é a que o ATLETA terá até de 
31 de dezembro 2021; 

Obs. II. **Todos os atletas menores de 18 anos só participarão da prova perante Termo de Responsabilidade devidamente 
preenchido pelo pai ou responsável e entregue a organização no ato da retirada do kit (ver anexo). 

4. PREMIAÇÃO 

4.1. Todos os ATLETAS que completarem o percurso no tempo estipulado receberão medalha de participação, é obrigatório que o 
ATLETA esteja portando o número de peito. Só será entregue 1 (uma) medalha por ATLETA. Para kids a criança receberá sua medalha 

diferenciada nas mesmas exigências, não haverá premiação em troféu para prova Color Run Kids. 

4.2. A cerimônia de premiação de medalhas e troféus serão realizadas no dia da PROVA, o não comparecimento na arena de 
recebimento de medalha e ao podium para recebimento de troféu conforme classificação, será considerado pela comissão a 
desistência do atleta, desclassificação e o não recebimento posterior. 

4.3. Receberão troféus os ATLETAS que alcançarem da 1ª a 3ª colocação nas categorias, de ambos os gêneros (feminino e masculino). 

Os premiados na categoria geral não receberão troféus em outras categorias, Prova Color Run ADULTO. 

4.4. A premiação para categoria cadeirante e PcD 1º ao 3º colocado independente de faixa etária para prova de 4km. 

4.5. Receberão troféus do 1º ao 3º colocado de cada gênero (feminina e masculina) nas faixas etárias, apenas para prova de 8km. 
Os premiados na categoria faixa etária não receberão troféus em outras categorias. 



 
4.6. As premiações não são cumulativas. 

4.7. Os resultados serão divulgados após a chegada dos 3 primeiros colocados de cada categoria, ou conforme a necessidade da 
equipe de cronometragem. A organização da prova estará no local para avaliar recursos em relação aos resultados. 

4.8. Não haverá bonificação em dinheiro para nenhuma das categorias. 

4.9. A classificação maior será a geral, depois da classificação dos 3 primeiros colocados será classificado os da faixa etária e não 
serão acumulativos. 

4.10. Não Haverá podium e não haverá troféu de classificação para provinha Color Kids, o intuito da Contra o Relógio será 
totalmente festiva e de inclusão familiar, proporcionar uma experiência e um primeiro contato da criança com o esporte sem 
cunho competitivo. 

5. INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS 

5.1. As inscrições poderão ser realizadas pelo site https://www.contraorelogio.com.br/ para as datas programadas abaixo por lote 
tabela para o mínimo de 15 anos (total de 500 inscrições) 

LOTE DATA VALOR 

1º lote 11/01/2021 a 05/03/2021 R$ 69,90+ taxa bancária 

2º lote 06/03/2021 a 05/04/2021 R$ 79,90+ taxa bancária 

OBS.:  inscrições para assessorias: para cada dez (10) inscritos a décima primeira (11º) será gratuita! Apenas atletas participantes 
de assessorias e mesmo será comprovado pelo professor da assessoria responsável. 

OBS.: Para Inscrição da Criança: 4 a 14 anos (total de 200 inscrições) 

LOTE DATA VALOR 

Lote único 11/01/2021 a 05/04/2021 R$ 59,90+ taxa bancária 

 

5.2. As inscrições serão limitadas ao número máximo de 500 ATLETAS adultos e 200 infantis. Estas poderão ser encerradas a qualquer 
momento, caso seja alcançado o número de vagas. 

5.3. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspender ou prorrogar prazos e aumentar ou diminuir o número 
de inscrições do EVENTO em função de necessidades e disponibilidades técnicas ou estruturais e caso os órgãos sanitários, MP’s 
(Ministério Púbico) entre outros órgãos competentes solicite. 

5.4. O comprovante de pagamento é um documento único, não mantendo a ORGANIZAÇÃO cópia dele. 

5.5. Será contemplado com 50% de desconto as inscrições denominadas como idoso, só serão aceitas perante comprovação 
documental do atleta e será disponível 10% de sua capacidade total. 

5.6. O ATLETA será considerado inscrito: Ao preencher corretamente e por completo o cadastro em nosso site disponibilizado para 
inscrição; efetuar o pagamento e apresentar a comprovante do boleto bancário pago no dia da retirada do kit. 

5.7. Em caso de DESISTÊNCIA, o ATLETA terá o prazo máximo para solicitar o cancelamento, diretamente pelo e-mail 
corridascontraorelogio@gmail.com, 5 dias após sua inscrição tiver sido efetivada, após essa não terá o ressarcimento DO VALOR 
DA INSCRIÇÃO. Já para transferência de inscrição para outro atleta, o atleta inscrito solicitará também pelo e-mail 
corridascontraorelogio@gmail.com  até a data limite de 31/03/2021, após essa não poderá ser realizado troca ou terá o 
ressarcimento DO VALOR DA INSCRIÇÃO. 
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6. KIT DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Color Run: Com a inscrição na CORRIDA, cada ATLETA receberá um kit de participação, vinculado à taxa de inscrição. (camisa, 

número de peito em papel especial, chip e medalha) 

6.1.1. Color Kids: Com a inscrição na corridinha Color Kids, cada ATLETA KIDS receberá um kit de participação, vinculado à taxa 

de inscrição. (camisa, número de peito em papel especial e medalha) 

6.2. A entrega antecipada dos kits será informada até a data de 08/03/2021 em nossas redes sociais e site: 
https://www.contraorelogio.com.br/     INSTAGRAM e Facebook: @contraorelogiopb 

6.3. O ATLETA que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela ORGANIZAÇÃO perderá o direito ao kit, não serão entregues 
kits no dia e após o EVENTO. 

6.4.  Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit, por favor ao retira seu kit confira seu cadastro ainda no local 
de retirada do kit do atleta. 

6.5. Em relação ao tamanho da camisa, para os pedidos realizados até (11/01/2021 a 28/02/2021) teremos a condição 

de solicitar o tamanho que o atleta escolheu, após essa data não garantimos o tamanho escolhido pelo atleta e ele 

terá que adequar a disponibilidade. 
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6.7. Não será permitido a troca do tamanho da sua camisa no dia da retirada do kit 

6.6.  O ATLETA está autorizado a correr com sua própria camiseta desde que número de peito atribuído é de uso obrigatório e deve 
estar afixado na parte frontal, perfeitamente visível para todas as distâncias. O número não pode apresentar rasura ou alterações, 
durante toda a realização da PROVA, sendo passíveis de desclassificação aos participantes que não cumprirem esta exigência. 

7. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM 

7.1. O sistema de cronometragem a ser utilizado será o transponder (chip), apenas para prova adulto. Não haverá chip para Color 
Kids. 

7.2. O tempo de todos os corredores que participarem da PROVA será cronometrado e informado posteriormente, desde que 
observadas as normas previstas neste REGULAMENTO. 

7.3. O uso do chip é obrigatório, acarretando a desclassificação do ATLETA quando se observar por algum fiscal a falta do uso do 
chip. 

7.4. O chip deverá ser afixado no cadarço do tênis, na posição vertical. A utilização do chip é de responsabilidade única do ATLETA, 
assim como as consequências de sua não utilização (ver na imagem explicativa abaixo). 

7.5. A utilização inadequada, a troca proposital ou acidental, a quebra ou qualquer problema que venha acontecer com o chip após 
a retirada do kit e a conferência realizada pelo ATLETA, a empresa organizadora e realizadora e seus patrocinadores e colaboradores 
não se responsabilizarão pela a não marcação do tempo, isentando-os da não divulgação do resultado. 

Imagem explicativa 

 



 
8. HIDRATAÇÃO 

8.1. A ORGANIZAÇÃO irá disponibilizar postos de hidratação para os ATLETAS no percurso em locais estratégico e local de largada e 
chegada. 

8.2. A ORGANIZAÇÃO DA PROVA PEDE AOS ATLETAS QUE OBSERVEM OS PONTOS DE DESCARTES DE LIXO DURANTE O PERCURSO, 
aproximadamente a 10 METROS APÓS OS POSTOS DE HIDRATAÇÃO, VAMOS EVITAR O DESCARTE DE LIXO NO MEIO AMBIENTE, 
VAMOS ADOTAR ESSA INICIATIVA. 

9.  REGRAS GERAIS DO EVENTO 

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

9.2. Ao inscrever-se, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, 
para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala 
direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

9.3.  A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição SEM AVISO PRÉVIO E POR ESCRITO ATÉ A DATA LIMITE 
31/03/2021. Após a data limite o participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer 
acidente ou dano que ela venha a sofrer, e será desclassificado, sem direto a qualquer premiação. 

9.4. O participante da PROVA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 
divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

9.5. O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e treinou adequadamente para o 
EVENTO. Recomenda-se rigorosa avaliação médica. 

9.6. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. Haverá, no entanto, para atendimento emergencial 
aos ATLETAS, serviço de ambulância para remoção. O atendimento médico, tanto de emergência como de continuidade, será 
efetuado na rede pública sob responsabilidade desta, SE A OPÇÃO DO ATLETA OU RESPONSÁVEL PELO MESMO FOR PELA REDE 
PRIVADA DE SAÚDE, O CUSTEIO PELO TRATAMENTO E OU SIMILAR SERÁ POR SUA CONTA.  

9.7. Não haverá reembolso por parte da ORGANIZAÇÃO de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios 
utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, independente do motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura 
os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO. 

9.8. É responsabilidade do participante estar bem preparado para a PROVA. Isto é, gozar de boa saúde geral, bem como ter um nível 
aceitável de preparação. A inscrição não assegura nem cobre esta responsabilidade. 

9.9. A ORGANIZAÇÃO, através dos fiscais autorizados, reserva-se o direito de interromper a participação de um ATLETA se considerar 
que sua integridade física está em risco. 

9.10. A ORGANIZAÇÃO disponibilizará atendimento emergencial extra hospitalar, em caso de necessidade. Cada corredor deve ter 
conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade deste tipo, assumindo ser responsável por qualquer gasto 
relacionado a emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo Seguro do atleta e a atenção da emergência em terreno seja com 
ambulância, socorristas, enfermeiros ou médicos da ORGANIZAÇÃO. Em caso de necessidade para continuar com os primeiros-
socorros, serão transferidos para o hospital local. 

9.11. O participante tem a obrigação de ter conhecimento do regulamento da prova, conhecer o percurso, procura se informar de 
todas as mudanças e/ou datas programadas para mudança de lote, retirada de kit, desistência e transferência de inscrição, data 



 
limite para garantia de tamanho de camisa, respeito meio ambiente, respeito aos staffs, respeito a cronometragem e seus resultados 
homologados, respeito aos fiscais de pista e árbitro de prova. A falta de algum ponto tocado nesse regulamento que venha 
comprometer a prova ou se o atleta ferir algum ponto relacionado neste item (9.11) pode ser motivo de desclassificação, podendo 
ocasionar a expulsão da competição. 

9.12. Haverá postos de controle nos pontos determinados pela ORGANIZAÇÃO, quando necessários e será obrigatório que o atleta 
passe por ele, formalizando sua passagem, o não confirmação da passagem do atleta nos pontos de controle espalhada pelo 
percurso, acarretará a desclassificação do atleta. Observação em relação ao percurso é de obrigação do atleta conhecer o percurso, 
haverá sinalização no percurso e apresentado o mapa, mas a empresa se isenta de qualquer erro por parte do atleta no tocante ao: 
erro de percurso, o atleta não passou no ponto de controle, corte de percurso, desistência, todos esses pontos reserva o direito da 
equipe de cronometragem e arbitragem desclassificar o atleta, o mesmo fica sem direito a qualquer recurso.  

9.13. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de modificar o presente REGULAMENTO caso julgar necessário. Toda modificação será 
avisada no site da PROVA. 

9.14. Qualquer situação não prevista neste REGULAMENTO será decidida pela ORGANIZAÇÃO e comunicada. 

9.15. O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para PROVA, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para 
alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado, se por algum motivo o atleta for flagrado se utilizando dessa 
atitude antidesportiva e desrespeitosa, será automaticamente desclassificado, sem o direto de reivindicar a qual quer premiação e 
sua medalha será retida. 

9.16. As clausulas gerais deste regulamento serão válidas também para color kids. 

OBS! Toda irregularidade e atitude antidesportiva cometida pelo ATLETA será passível de desclassificação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO, 
através do e-mail corridascontraorelogio@gmail.com e tel.: (83)9.8846-0871 - Saulo/9.8846-
5776 - Bruno 
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ANEXO I 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS 

Eu, ___________________________________________________________________________________, portador do 

CPF________________________________________ do. RG___________________________________, autorizo o menor 

_______________________________________________________________________________, portado do 

CPF____________________________ ou RG_______________________________ e, a participar da Corrida 5 Milhas Color Run + 

kids, que será no dia 17 de abril para 5 milhas color run kids 15h30min. e 18 de abril de 2021 para 5 milhas color run adulto, às 6h30, 

Parque do Povo – Campina Grande -PB. Afirmo ter ciência e concordo com o conteúdo do TERMO DE RESPONSABILIDADE 

INDIVIDUAL E DE CESSÃO DE DIREITOS e do TERMO DERESPONSABILIDADE GERAL do evento, assinado pelo menor.  

Endereço Residencial: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Celular do responsável:__________________________________  

Telefone fixo:_________________________________ 

Plano de Saúde: sim (     )    não (     )  se sim qual?__________________________ 

Outros contatos:_____________________________________________________________________________________________ 

Campina Grande, 18 de abril de 2021 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 


