A TNV Team Sports, Prefeitura Municipal e Câmara de vereadores de Estrela
D’Oeste/SP., através de sua secretária de esportes realizam a 2ª. Corrida Pedestre
5k.

OBJETIVO
Promover através do esporte uma qualidade de vida melhor.

1.0 DESENVOLVIMENTO:
i1.1 - A corrida será concentrada na praça José Mignoli para recepção dos atletas no dia
23 de Janeiro de 2022, (Domingo).
1.2 - A entrega dos kits será liberada a partir das 6:30min do dia 23 no local da prova.
1.3 – O percurso da prova será de 5km.

2.0 HORÁRIO DE LARGADA:
2.1 – Largada 8:00hs.

3.0 INSCRIÇÕES:
3.1 – Serão disponibilizadas 200 inscrições
3.2 – Término das inscrições poderá acontecer assim que completarem o número de
vagas disponíveis.
3.3 - As inscrições
www.ticketagora.com.br

serão

feitas

pelos

sites:

www.tnvteam.com.br

3.4 – Kits da prova: Todos inscritos terão direito a uma camiseta alusiva a prova.
3.5 – Valor das inscrições R$ 60,00 + de taxa de serviço do site.

e

3.6 - O atleta que por qualquer motivo participar com o nome trocado será
desclassificado.
3.7 - Não haverá devolução do valor pago da inscrição em caso de desistência.
3.8 - As inscrições NÃO podem ser feitas por terceiros. A responsabilidade do
preenchimento dos dados é única e exclusiva do atleta que pretende participar do evento,
isentando a organização de quaisquer informações enviadas no ato da inscrição.
3.9 – Pessoas com mais de 60 anos pagam metade da inscrição. Caso a pessoa haja
de má fé, na entrega do kit será cancelado sua inscrição.
3.10 - Efetue o pagamento em qualquer agência bancária, respeitando a data de
vencimento.
4.0 DIREITO DE IMAGEM:
4.1 - Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
4.2 - Está ciente deste regulamento.
4.3 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. Os atletas
que não estiverem portando o número de peito não serão autorizados a participar da
prova, porém se participar não receberá hidratação.
4.4 – O atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos. Aceita totalmente
o REGULAMENTO. Assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação
antes, durante e depois do evento.
4.5 - A organização do evento não tem responsabilidade sobre o atendimento médico do
atleta.
5.0 CATEGORIAS:
5.1 - Para definição de categoria do atleta, a idade será considerada na data de 31/12
do ano corrente.
5.2 - A prova será cronometrada através de CHIP pela TNV Team Sports.
5.3 - Após o evento, não será entregue troféu. O atleta que participou e conseguiu se
classificar, caso precise se ausentar, terá a obrigação de nomear alguém de sua
confiança para receber o troféu no pódio.

6.0 PREMIAÇÃO GERAL
5 primeiros masculinos e femininos.
6.1 – Troféus e Medalhas para os 5 primeiros por faixa etária.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 a 24 anos 5 primeiros colocados
25 a 29 anos 5 primeiros colocados
30 a 34 anos 5 primeiros colocados
35 a 39 anos 5 primeiros colocados
40 a 44 anos 5 primeiros colocados
45 a 49 anos 5 primeiros colocados
50 a 54 anos 5 primeiros colocados
55 a 59 anos 5 primeiros colocados
60 a cima

6.2 – Premiação para as 3 maiores equipes
6.3 - Todos os atletas que concluírem a prova receberão uma medalha.

7.0 PERCURSO DA PROVA:
7.1 – A prova acontecerá nas principais ruas e avenidas da cidade.
7.2 - Número de identificação (Número de peito). Esse número de identificação deve ser
fixado em local visível, na parte frontal do corpo, exclusivamente no peito. Caso o atleta
não seja identificado pelos oficiais de arbitragem dessa forma, estará automaticamente
desclassificado da prova.
7.3 – Camiseta: A organização não garante o tamanho da camiseta de cada atleta.
7.4 – Todos os atletas inscritos na prova, DEVEM RETIRAR O KIT ATLETA a partir do
dia 23 de Janeiro de 2022 no local da prova na tenda da organização TNV. Os Kits serão
liberados a partir das 6:30min. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da
retirada do kit atleta. A organização da prova está desobrigada a fornecer classificação
do atleta caso o mesmo corra sem o número de peito. Fica responsável o atleta que
causar qualquer dano a qualquer parte da estrutura do evento. Em caso de danos a
qualquer parte da estrutura da competição, o atleta será identificado e sofrerá punição
de acordo com a decisão da Comissão Organizadora.

7.5 - A largada da prova acontecerá sobre quaisquer condições climáticas. Caso a
comissão organizadora, verifiquem que à integridade física dos atletas possam estar em
risco, por qualquer motivo, poderá ser cancelada, adiada e/ou transferida de data.
7.6 - Fica o participante responsável por observar durante o evento, qualquer
movimentação de veículo que venha furar o bloqueio, e ainda responsável por ficar em
alerta caso haja condutores distraídos, deixando assim a organização isenta de qualquer
incidente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A TNV Team Sports fará todo o esforço necessário para
que ocorra tudo dentro das normalidades para que nenhum atleta seja prejudicado
durante a prova.

DÚVIDAS: (17) 99725-3011 - MAIR

TNV TEAM SPORTS
Jales/SP

