Apresentação

1ª CORRIDA CIRCUITO DE RUA B. D. I
Data:
14/11/2021

Horário:
- Concentração: 7h00
- Largada Feminina 10Km: 7h30
- Largada Masculina 10Km: 8h00

Local:
Rua Panama/Fernando Gás

Distâncias:
- Corridas de 10 km

Roteiro do Circuito
SAIDA: Av. Panama – Fernando Gás / Rua Arabia / Av. cidade salgado
São Félix / Av. Cidade de Cajazeiras / Rua Dois de Novembro / Rua
Abdias Abdom Araujo / Rua Da Prosperidade / Rua do Progreso / Rua da
Ação / Av. das Industrias.
VOLTA: Av. das Industrias / Av. da Ação / Rua da Produção / Rua Chico
Xavier / Rua Dois de novembro / Av. Cidade de Cajazeiras / Av. cidade
salgado São Félix / Rua Arabia / Av. Panama – Fernando Gás
Premiação:
- Todos os atletas que se inscreverem receberão medalha de participação, água.
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Premiação Geral
10 Km Feminino
1º Colocado – R$: 1,000,00, Troféu e medalha
2º Colocado R$: 700,00, Troféu e medalha
3º Colocado R$: 300,00, Troféu e medalha
-

4º Colocado, Troféu e medalha
5º Colocado, Troféu e medalha

10 Km Masculino
1º Colocado – R$: 1,000,00, Troféu e medalha
2º Colocado R$: 700,00, Troféu e medalha
3º Colocado R$: 300,00, Troféu e medalha
4º Colocado, Troféu e medalha
5º Colocado, Troféu e medalha
- A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída.
- As inscrições serão encerradas em 13/11/2021. A organização poderá suspender, prorrogar,
elevar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades, disponibilidade técnica
e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
- Os atletas concordam que o e-mail jdmarketingwhatsapp@gmail.com e o whatsapp (83)
98871-6565 serão o meio de comunicação utilizado pela organização para repassar
informações e atualizações referentes à corrida.

Inscrição Masculina e Feminina:
Inscrição para Estudantes, Terceira Idade e Pessoas com Deficiência (PCD):
Para efetuar a inscrição com desconto, será obrigatório o envio de um e-mail à empresa
organizadora do evento, acompanhado de documento comprobatório da condição. Após o
recebimento, análise e aprovação dos documentos, a organizadora enviará por e-mail um
cupom para que o atleta possa finalizar sua inscrição.
O desconto concedido é referente apenas à inscrição.
- Estudantes terão direito ao desconto de 50% no valor da inscrição.
- Atletas da terceira idade, com 60 anos ou mais, terão direito a isenção da taxa de inscrição,
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de conformidade com a Lei Municipal nº 7.767/2013.
- Os atletas com deficiência terão direito ao desconto de 50% no valor da inscrição.
- Os condutores e acompanhantes dos atletas com deficiência deverão se inscrever
normalmente, para ter direito. Exceto os guias de atletas deficientes visuais.
Nota: O guia não participa do evento como atleta, não receberá numeral de peito. O guia
receberá uma identificação da empresa organizadora no dia da retirada de kit. As informações
do guia deverão ser inseridas no processo de inscrição.

Valores:
- O valor da inscrição é acrescido da taxa de conveniência cobrada pela plataforma de
inscrições Ticket Agora.

1º Lote até 15/10/2021
- Kit Circuito B. D. I - R$: 35,00

2º Lote até a data limite
- Kit Circuito B. D. I - R$: 45,00
Nota: A organização se reserva o direto de definir lotes promocionais
- Solicitações de devolução do valor referente à inscrição deverá ser feita até 30 (trinta) dias
antes da prova através do e-mail: jdmarketingwhatsappadm@gmail.com

Entrega dos Kits:
- Data: 12/11/2021 - sexta feira das 09h às 17h
13/11/2021 - sábado das 09h às 17h
- Local: Av. Panama – FERNANDO GÁS
- O Kit será composto por 01 medalha, 01 (um) numeral de peito, alfinetes ou equivalentes, 01
(uma) camiseta de tecido especial para prática de eventos esportivos (o tamanho da camiseta
está sujeito à alteração de acordo com a disponibilidade), demais itens são cortesias e poderá
variar conforme disponibilidade.
- O kit poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de
confirmação de inscrição e documento pessoal com foto.
- O kit somente será entregue a terceiro mediante apresentação de autorização, protocolo de
confirmação de inscrição e cópia do documento pessoal, podendo ser apresentados em vias
digitais.
- No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados e o número de
peito. Não serão aceitas reclamações cadastrais ou dos itens que compõem o kit, após sua
retirada.
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- Os kits não retirados nas datas estabelecidas, poderão ser solicitados à organização em até 5
dias após a realização do evento. Após esse período, o inscrito perderá o direito de retirada.

Da Participação:
- Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade,
sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de viagem, hospedagem,
alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias,
ou provenientes da participação do evento, antes, durante ou depois.
-Todos os 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. A organização não
se responsabilizará pela saúde dos atletas.
- Será disponibilizado serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial aos atletas e
remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.
- O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para hospitais
da rede privada de saúde, eximindo a organização de qualquer responsabilidade ou reembolso
pelas despesas decorrentes desta decisão.
- Serão colocados à disposição dos atletas, banheiros químicos femininos e masculinos apenas
o guarda volume sera cobrado no local da largada e chegada da corrida.
- A organização recomenda que não sejam guardados bens de alto valor ou estima no guarda
volumes, a organização não reembolsará conteúdos e bens extraviados ou esquecidos no
guarda volumes.
- O atleta terá pontos de hidratação à disposição ao longo do percurso durante toda a corrida.
- A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído
por outro, em qualquer situação. O atleta que ceder seu numeral de peito para outro será
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando de
atendimento e qualquer responsabilidade a organização, seus patrocinadores, apoiadores e
órgãos públicos.
- Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei, o
atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou
documental perante as autoridades competentes.
- O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de
caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou
cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O
descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta.
- Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de
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desclassificação;
- É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta. O não cumprimento desta regra
resulta em desclassificação;
- É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique, o atleta poderá ser
desclassificado;
- O atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida está incondicionalmente
aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio,
jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para
usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda
que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo/data.
- Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer
forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento
estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito.
- O atleta ao se cadastrar ou inscrever na prova, fica incluindo automaticamente no banco de
dados da JD MARKETING, autorizando-a, desde já, enviar para o endereço eletrônico ou físico
cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer
promoção ou ação promocional e programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida
pela mesma e ou por seus parceiros.
Disposições Gerais:
- As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail:
jdmarketingwhatsappadm@gmail.com ou através do telefone (83) 99322-9493.
- A organização poderá, conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este
regulamento, total ou parcialmente.
- A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos atletas.
- A organização, 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 por qualquer um destes motivos, será considerada realizada e não
haverá designação de nova data para nova realização. Na hipótese de suspensão da corrida
não haverá devolução do valor de inscrição.
- A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da organização, sendo a decisão
comunicada aos inscritos através do site www.ticketagora.com.br.
- Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data ou caso não
haja nova data para realização da corrida, os inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias, contados
da data de comunicação aos inscritos, para solicitarem a devolução do valor da inscrição, sob
pena de renúncia a este direito.
- Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da corrida, referente aos primeiros
colocados ou condução da prova, deverão ser feitos por escrito à organização da corrida até 30
(trinta) minutos após a divulgação oficial.
- Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou danos aos equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos atletas na corrida, independente de qual for o motivo,
tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas ou
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terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida.
- Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acatando
todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
- As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela organização da corrida de
forma soberana, não cabendo recurso às decisões.
Organização:
JD MARKETING WHATSAPP – João Henrique / Fernando Gás
Apoio:
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição!

Fone: (83) 99322-9493
(83) 98675-7500

