
                                                                                                                                                                                            
I - A PROVA 

A Empresa PARQUE ITAPÊ oferece a prova 1ª Corrida e Caminhada Solidária Parque Itapê como 

sendo uma oportunidade única de participar lado a lado com seus amigos em um evento 

descontraído, profissional, seguro e totalmente preparado. 

II – DATA E LOCAL DA PROVA 

DATA: 31 DE OUTUBRO DE 2021 

HORÁRIO DA LARGADA: 8:00 AM 

CIDADE: ITAPETININGA - SP 

LOCAL: LOTEAMENTO PARQUE ITAPÊ 

PERCURSO: ASFALTO  

 

III - ROTEIRO DA PROVA 

O roteiro de prova passará por todos os tipos de vias, propriedades particulares, exigindo total 

atenção dos atletas e sempre prevalecendo as leis de trânsito quando em vias públicas. A 

organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de 

segurança ou de força maior.  

Poderá haver, ao longo das competições, postos de controle (PCs) de passagem obrigatória dos 

atletas. Tais postos de controle podem ser monitorados eletronicamente (via chip) ou por fiscais 

responsáveis por registrar a passagem dos atletas e relatar qualquer irregularidade. 

 

IV – INSCRIÇÕES 

Podem ser feitas de 13/08/21 até 20/10/21, ou até quando for alcançado o limite máximo de 
atletas inscritos, serão realizadas na loja Kamikaze Bikes Store ou online através do site do 
ticket agora prova 1ª Corrida e Caminhada Solidária Parque Itapê: 
https://www.ticketagora.com.br 
 

O Parque Itapê não devolverá o valor das inscrições já pagas, a não ser que o atleta solicite a 

devolução em até 7 dias após o pagamento conforme Artigo 49° da Lei do Consumidor. 

Transferências de inscrições devem ser feitas para a mesma prova, respeitando os prazos 

informados pela organização.  

IMPORTANTE: Valores das Inscrições para a Prova 

• Inscrição Kids unissex de 13-08 a 20-10 – Valor inicial de R$ 25,00 – não incluí camiseta, placa 

de identificação, hidratação, medalha de finisher e todos os serviços oferecidos pela 

organização. 

• Inscrição Corrida ou Caminhada acima de 60 anos de 13-08 a 20-10 – Valor inicial de R$ 35,00 

– que inclui camiseta, placa de identificação, hidratação, medalha de finisher, Chip e todos os 

serviços oferecidos pela organização. 



                                                                                                                                                                                            
• Inscrição Caminhada abaixo de 60 anos 13-08 a 20-10 – Valor de R$ 40,00 – incluí camiseta, 

hidratação, medalha de finisher e todos os serviços oferecidos pela organização. 

• Inscrição Corrida de 13-08 a 20-10 – Valor inicial de R$ 50,00 – que inclui camiseta, placa de 

identificação, hidratação, medalha de finisher, Chip e todos os serviços oferecidos pela 

organização. 

• Inscrição Corrida de 15-10 a 20-10 – Valor inicial de R$ 50,00 – não incluí camiseta placa de 

identificação, hidratação, medalha de finisher, Chip e todos os serviços oferecidos pela 

organização. 

O Kit será liberado para retirada do dia 30 de outubro 2021 no escritório do Parque Itapê 

endereço: R Campos Sales, 292 Centro das 9:00 as 16 horas. 

 Não será possível retirar o Kit no dia do evento. O kit só será liberado mediante documento do 

atleta inscrito e doação de 1 kg de alimento não perecível para doação a entidades carentes (a 

instituição será definida junto à organização), ou então, um acréscimo de 15 reais.  NÃO 

ENVIAREMOS KITS PELOS CORREIOS. 

A apuração dos resultados será através da cronometragem de empresa especializada, sendo o 

resultado parcial disponibilizado no dia da prova a cada 25-30 minutos, sendo que, para a 

premiação será conferido e liberado o resultado final. Todos os resultados estarão disponíveis 

também no site da empresa. 

Obs ¹: As inscrições são limitadas em respeito às restrições devido a pandemia da covid-19. 

Obs ²: Na hora do alinhamento de início da largada, é obrigatório o uso de máscara.  Também é 

obrigatório o uso de máscaras durante a circulação nos locais de uso comum, antes e após a 

largada e respeitar o distanciamento enquanto em livre circulação. Haverá pontos com álcool 

em gel para higienização. 

Obs³: Obrigatório o uso de máscara para subir ao pódio, sendo que, o descumprimento desta 

regra pode levar ao não recebimento da premiação. 

As inscrições serão realizadas do dia 13/08/2021 a 20/10/21 ou até quando for alcançado o 

limite máximo de atletas inscritos. 

V - CATEGORIAS 

Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos. A participação 

do atleta na prova é individual, sendo proibido o auxílio de terceiros. 

Para a inscrição SOLO: Apenas informar a data de nascimento correta pois o sistema de inscrição 
faz essa escolha automaticamente a partir da data de nascimento informada.   

Caso uma categoria etária não tenha no mínimo 5 competidores estes atletas serão 
remanejados na categoria etária imediatamente inferior. 

Menores de 18 anos devem apresentar OBRIGATORIAMENTE a autorização dos responsáveis 
legais por escrito e assinado na retirada do kit para participação do evento. 



                                                                                                                                                                                            
 

Km Categorias Running Idade 

100 m Kids Unissex -100 m 7 a 10 anos 

0,2 km Juvenil Masculino A 11 a 12 

0,2 km Juvenil Feminino A 11 a 12 

0,8 km Juvenil Masculino B 13 a 14 

0,8 km Juvenil Feminino B 13 a 14 

3 km Caminhada Livre 

7 km Juvenil Masculino C 15 a 17 

7 km Juvenil Feminino C 15 a 17 

7 km Masculino  18-24 

7 km Masculino  25-34 

7 km Masculino  35-44 

7 km Masculino  45-54 

7 km Masculino  55-64 

7 km Masculino  >65 

7 km Feminino  18-24 

7 km Feminino  25-34 

7 km Feminino  35-44 

7 km Feminino  45-54 

7 km Feminino  55-64 

7 km Feminino  >65 

Categorias 20  

 

VI - PREMIAÇÃO DOS ATLETAS 

- Todos que terminarem a prova receberão a medalha de participação mediante devolução do 

número da corrida. 

- Para os atletas que tem classificação de pódio é obrigatório a apresentação de documento 

oficial com data de nascimento para verificação. 

- Para os atletas que chegarem entre os 5 primeiros na Geral masculino ou feminino 

automaticamente sairão da premiação da sua categoria e irão contemplar apenas o pódio da 

geral 7km. 

 

- Troféu para os 5 primeiros colocados das categorias de 7km 

Obs: A Organização entregará o prêmio a terceiros caso o atleta deseje, sendo necessário para 
tal a elaboração de uma carta a próprio punho pelo atleta, descrevendo nome completo e R.G., 
dele e de quem irá retirar a categoria e colocação. A pessoa autorizada deverá levar a carta 
anexada e o RG. 



                                                                                                                                                                                            
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita por escrito, 
contendo o nome e R.G., até trinta minutos após a divulgação dos resultados mediante ao 

pagamento de uma taxa de R$ 200,00 que será reembolsada se for procedente e comprovado 

a reclamação, será analisada por uma comissão composta pela direção da prova, atletas e 
partes envolvidas. 

VII – VISTORIAS 

Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, será realizada a vistoria dos atletas para 
confirmação das placas com o numeral do atleta, chip, pulseiras, lacres ou qualquer outro 
acessório de identificação exigido pela organização. O atleta que não estiver com a placa de 
numeral devidamente instalada ou portando o acessório exigido pela organização será impedido 
de alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. 

VIII - ALIMENTAÇÃO E APOIO 

O apoio da equipe ao atleta poderá ser realizado apenas nas áreas indicadas pela organização 

da KAMIKAZE AVENTURAS em cada etapa. Essa informação será dada nos respectivos briefings 

de cada prova.  

No decorrer do percurso haverá fiscais cuja função será orientar os participantes quanto ao 
percurso, oferecer apoio quando necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos 
participantes. Haverá também ponto(s) de abastecimento de água no percurso. 

 

IX – SEGURANÇA 

Será aferida a temperatura de todos os participantes na chegada do evento. Se esta for maior 

que 37,5 ºC, não será permitido a participação. 

Na hora do alinhamento para iniciar a largada será obrigatório o uso de máscara, sendo que 

após a largada da prova, será permitido ao atleta retirar a mesma.  Também é obrigatório o uso 

de máscaras durante a circulação nos locais de uso comum, antes e após a largada. 

É obrigatório o uso de máscara para subir ao pódio, sendo sujeito ao não recebimento da 

premiação. 

Os atletas receberão um número que será de uso obrigatório, o extravio ou perda acarretará o 

pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) para aquisição de um novo número. Os números 

danificados serão trocados pela organização, sem ônus para o atleta, desde que o material 

danificado seja entregue à organização na secretaria do evento ou comprovado por comissário 

do circuito. 

O atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos do Staff. Para 

os atletas que perderem suas numerações durante a competição serão avaliados pela comissão 

organizadora para uma possível desclassificação da etapa. Atletas que não estiverem 

oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma estrutura oferecida pela 

organização (hidratação, socorro médico e outros serviços). Caso esses atletas causem qualquer 



                                                                                                                                                                                            
transtorno durante a prova, ou coloquem em risco a vida dos competidores, a organização 

tomará as medidas jurídicas cabíveis. 

Não é permitida a comercialização ou demonstração de qualquer produto durante o evento 

dentro das tendas e/ou na área de equipe. A equipe que insistir em realizar venda ou exposição 

de produtos será retirada pela equipe de segurança da organização. 

X - PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO 

 Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição. 

 Completar a ficha de inscrição com informações falsas. 

Inscrever-se na categoria não correspondente. 

 Completar a prova sem o número de identificação. 

 Realizar manobras ou atitudes desleais contra outros corredores. 

 Receber suporte indevido por equipe de apoio ao longo do percurso da prova. 

 Cortar caminho ou não passar por caminho demarcado. 

 Pegar carona durante a prova. 

 Tumultuar o trabalho da organização antes, durante, após a prova ou na apuração dos 

resultados.  

 Sujar as trilhas e percursos e áreas de concentração. 

 Desrespeitar qualquer membro da organização. 

 Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova. 

OBS: Cabe ao atleta inscrito a responsabilidade de conferir seus dados (idade e categoria 
inscrita) na hora da inscrição. Dados incorretos deverão ser confirmados na hora da retirada do 
Kit (um dia antes do evento), estando passível de desclassificação caso venha a competir com 
dados incorretos. 

XI - CANCELAMENTO DA PROVA:  

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições 

meteorológicas, decretos e determinações governamentais para não realização do evento), os 

organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa 

de inscrição. 

 

XII. DIREITO DE IMAGEM 

 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando 

em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e 

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores 

ou meios de comunicação. 



                                                                                                                                                                                            
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

XIII – RESPONSABILIDADES 

O competidor inscrito, automaticamente, estará assumindo a responsabilidade por livre e 

espontânea vontade e atesta que se encontra sem sintomas que caracterizem a doença covid-

19 como dor no corpo, febre, tosse seca, cansaço, perda de paladar ou olfato.  

Estará assumindo por livre e espontânea vontade de que leu e está de acordo com este 
regulamento. Está ciente de que esta competição é um esporte de risco devido à alta 
intensidade. Atesta que está clinicamente em condições e devidamente treinado. Concorda em 
observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. 
Assume todos os riscos em correr, inclusive os relativos a quedas, assalto, efeitos do clima, 
incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Conhecendo todos estes 
fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, 
apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades 
por qualquer fato na participação do evento do PARQUE ITAPÊ. 

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob a responsabilidade dos fiscais 

ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento. Não será devolvido em hipótese alguma o valor 

pago pela inscrição, a não ser que o atleta desista do evento e comunique a organização em até 

7 dias após o pagamento (ele será ressarcido pelo valor pago menos os custos financeiros 

transacionais). A organização não é responsável pela alimentação dos atletas, nas arenas ou fora 

delas. 

XIV - QUESTÕES MÉDICAS E DE ATENDIMENTO 

É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e 

cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham 

no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um 

hospital mais próximo. A partir daí a organização não se responsabilizará mais pelo mesmo. 

Todas as despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado. 

 

XV. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, 

sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

XVI - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Todos os participantes ao se inscreverem no 1ª Corrida e Caminha Solidária Parque Itapê estarão 

automaticamente concordando com todas as regras acima. 


