
Regulamento da corrida de rua 

 

Informações gerais 

01 – Data da realização 

Dia 6 de novembro de 2021 – Passeio ciclístico 

Dia 13 de novembro de 2021 – Corrida de rua de 10km e corrida de 

rua de 5km 

02 - Horários 

10km -largada as 08hs 

05 km – largada as 9h30 

A largada e a chegada sera em frente a entrada do Clube aretê 

03 - Idade permitida: 

No mínimo 16 anos 

04 - Inscrições: no instagram buziosrunning ou na Secretaria de 

Esportes de Búzios 

05 - Forma de pagamento: 

Cartão de crédito e/ou débito, PIX ou depósito bancário 

06 - Taxa de Inscrição 

Para o passeio ciclistico R$ 40,00 

Para as corridas R$ 70,00 

07 - Premiação 

Cada participante que concluir a prova recebe uma medalha de 

participação; 

08 – PREMIAÇÃO  

a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha 

de participação; 

b) – Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra 

pessoa (não inscrita), a pé, de bicicleta ou motorizado sob pena de 

desclassificação; 

c) – O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, 

no percurso determinado pela organização.  



D) - O não cumprimento dessa condição implicará na desclassificação 

do atleta;  

– A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer 

acidentes que venham a ocorrer com os atletas, antes, durante e 

depois da prova, sendo que todas as medidas serão tomadas para a 

total segurança dos concorrentes; 

 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora da corrida cabendo a ela arbitrar sobre qualquer assunto 

da competição. –  

0s participantes são responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta 

será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade 

ideológica e/ou documental; 

 - O valor da inscrição não será devolvido caso a participante desista 

da prova;  

- Ao participar deste evento a atleta cede todos os direitos de utilização 

de sua imagem, inclusive direito de arena.  

10 – ENTREGA KIT ATLETA (CAMISETA, NÚMERO DE PEITO)  

Na scretaria de Esportes de Búzios, na Vila Caranga – fone XXXXXX 

No horário das 10hs as 16hs 

No dia do evento meia hora antes da corrida 

Para receber o kit o atleta precisa ter um domento de identidadde 

RESULTADOS DA CORRIDA  

O resultado estará disponível no instagram buziosrunning 


