
 
REGULAMENTO DO CIRCUITO EMOJIS 2022 

 

1 - O EVENTO 

1.1 A Prova Pedestre denominada “CIRCUITO EMOJIS 2022”, idealizada pela empresa ATP 

MARKETING ESPORTIVO, sendo realizada desde 2019, acontecerá na data de 27 de março de 

2022, contando assim com a participação de pessoas de todos os sexos, devidamente inscritas, 

doravante denominadas ATLETA (S), independentemente da condição climática. 

1.2 Desta Prova farão parte os seguintes percursos: 

a. A corrida ou caminhada na distância de 500 metros (500 m). 

b. A corrida ou caminhada na distância de 1.000 metros (1 Km) 

c. A corrida ou caminhada na distância de 5.000 metros (5 Km). 

1.3 O Evento Circuito Emojis é uma realização da ATP, sendo também a organizadora técnica 

do Evento.  

1.4 As inscrições são realizadas nos sites www.minhasinscricoes.com.br, 

www.ticketagora.com.br e www.ativo.com  e também pelo whatsapp da Organização 

(13)981690413, que será responsável pelo recebimento, administração e eventuais reembolsos, 

quando devidamente solicitado pelo ATLETA. 

1.5 O Circuito Emojis 2022 contará com uma versão presencial como tradicionalmente acontece 

e contará com a versão virtual, que é um evento motivacional sem fins competitivos em sem 

divulgação de resultados. 

1.6 A Prova Presencial terá LARGADA na Praia do Itararé (Divisa entre Santos e São Vicente) 

na Avenida Ayrton Senna próximo ao número 46 e CHEGADA no mesmo local, conforme o 

percurso detalhado divulgado no site do EVENTO acima descrito. 

1.7 O início da Prova Presencial que acontecerá em 27 de março de 2022 está previsto para os 

horários abaixo relacionados, que serão confirmados na entrega do kit, bem como 

disponibilizados no site do EVENTO, conforme a categoria do ATLETA. 

1.7.a Categoria ATLETAS Kids 1 Feminino 

LARGADA: a partir das 07h00min em pelotão único. 

1.7.b Categoria ATLETAS Kids 1 Masculino 

LARGADA: a partir das 07h10min em pelotão único. 

1.7.c Categorias ATLETAS Kids 2 Feminino 

LARGADA: a partir das 07h20min em pelotão único. 

1.7.d Categoria ATLETAS Kids 2 Masculino 

LARGADA: a partir das 07h30min em pelotão único. 

1.7.e Categoria ATLETAS Kids 3 Feminino 

LARGADA: a partir das 07h40min em pelotão único. 

1.7.f Categoria ATLETAS Kids 3 Masculino 

LARGADA: a partir das 07h50min em pelotão único. 

1.7.g Categoria ATLETAS Kids 4 Feminino 
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LARGADA: a partir das 08h00min em pelotão único. 

1.7.h Categoria ATLETAS Kids 4 Masculino 

LARGADA: a partir das 08h10min em pelotão único. 

1.7.i Categoria ATLETAS Adulto (Feminino e Masculino)  

LARGADA: a partir das 08h20min em pelotão único. 

*Caso prevaleçam, os horários acima poderão variar entre 10 minutos para mais ou para menos. 

Até a data do Prova Presencial também poderão ser realizados ajustes de percurso e neste 

regulamento com objetivo de melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e 

órgãos públicos competentes. 

1.8 A Organização solicita extrema atenção à confirmação dos respectivos horários de largada 

durante a semana que antecede a Prova Presencial, através dos sites de inscrição do EVENTO, 

mídias sociais e imprensa, quando da retirada do kit para a Prova Presencial, no local de entrega 

e, às chamadas do sistema de som e sinalizações na área de LARGADA no dia da Prova 

Presencial, para eventuais ajustes nos respectivos horários que possam se fazer necessários. 

1.9 PROTOCOLO COVID-19 

1.9.1 CADASTRO PRÉ-PROVA 

1.9.1.a Todo ATLETA oficialmente inscrito poderá ser obrigado a preencher um formulário 

eletrônico de pesquisa pré-prova, se solicitado pelas autoridades sanitárias públicas que será 

enviado no e-mail que o mesmo cadastrou no ato da inscrição, contendo informações de saúde 

e vacinação sobre a COVID-19. O não preenchimento dessas informações poderá impedir a 

participação do ATLETA na prova. Essas informações serão remetidas às autoridades 

competentes, sendo que elas serão apagadas do banco de dados 30 (trinta) dias após o término 

do evento. 

1.9.2 - ENTREGA DE KIT  

1.9.2.a Na Entrega de Kit, o ATLETA (com exceção dos KIDS) também passará por triagem de 

acesso no local, aonde deverá apresentar os seguintes documentos: 

Documento de Identidade original com foto (RG, RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte) e 

CARTEIRA OU COMPROVANTE DE VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA A COVID-19 PARA 

VACINAS DE 2 DOSES OU VACINAS DE DOSE ÚNICA IMPRESSA OU DIGITAL NO 

FORMULÁRIO OFICIAL DO SUS OU GOVERNO DE SUA CIDADE OU DE SEU PAÍS. 

ATLETAS com esquema vacinal INCOMPLETO (APENAS 1 DOSE), será obrigatório, além de 

documento de identidade original, apresentar TESTE NEGATIVO PARA A COVID-19 DO TIPO 

RT-PCR COM VALIDADE DE 48 HORAS ANTES DO INGRESSO NO RECINTO ou TESTE 

RÁPIDO DE ANTÍGENO (NASAL) COM VALIDADE DE 24 HORAS ANTES DO INGRESSO NO 

RECINTO, além de seguir as medidas adotadas para a referida entrega de kit divulgadas no 

local, como por exemplo o uso obrigatório de máscara e distanciamento. 

A regra se estende também ao staff, prestadores de serviços e participantes da Entrega de Kits.  

Esta medida definida neste regulamento na atualização de 14 de outubro de 2021 segue a 

RESOLUÇÃO da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo - SS Nº 151, de 06 DE OUTUBRO 

DE 2021 do Diário Oficial do Governo do estado de São Paulo, publicada em 07 de outubro de 

2021 na página 34.  

RESOLUÇÃO SS Nª 151 de 06 de outubro de 2021: https://ses.sp.bvs.br/wp-

content/uploads/2021/10/E_R-SS-151_061021.pdf 



 
IMPORTANTE 1: 

O ATLETA ou TERCEIRO com esquema vacinal completo ou com apenas 1 dose da vacina e 

com o teste negativo para Covid-19 PT-PCR com validade de 48 horas antes do ingresso ao 

recinto ou com o teste negativo para Covid-19 ANTÍGENO NASAL com validade de 24 horas 

antes do ingresso no recinto também poderão retirar o seu kit.   

IMPORTANTE 2: 

Não será permitida a entrada de menores de 18 anos e recomenda-se que acompanhantes não 

inscritos na Prova Presencial do Circuito Emojis 2022 evitem o local de entrega de kit e seu 

acesso exclusivo somente será permitida com a apresentação do comprovante de vacinação 

completo (impresso ou digital). 

1.9.2.b Caso a carteira ou comprovante de vacinação contra a COVID-19 e o resultado do exame 

acima referido para os atletas com apenas 1 dose, não sejam apresentados juntamente com o 

documento de identificação, o kit não será entregue ao ATLETA, sendo que o mesmo poderá 

voltar a qualquer momento com os referidos documentos enquanto a entrega de kit estiver aberta 

ou enviar os mesmos através de um terceiro seguindo as regras do regulamento para entrega 

de kits a terceiros. 

1.9.2.c Caso o ATLETA não apresente os documentos, não seja vacinado contra COVID-19 ou 

se negue a apresentá-los por não aceitar e não concordar com a vacinação, não poderá participar 

da Prova Presencial, devendo solicitar o seu kit sem número de peito e sem a medalha através 

do e-mail atpmktesportivo@outlook.com. E será enviado pela ORGANIZAÇÃO por 

transportadora especializada. O ATLETA deverá arcar com os custos de postagem calculados 

com base no município da cidade de São Vicente, que serão informados na resposta da 

solicitação por e-mail. Esta solicitação poderá ser feita até 90 (noventa) dias úteis após a data 

formal de solicitação do referido kit através do e-mail atpmktesportivo@outlook.com. 

1.9.2.d A ORGANIZAÇÃO poderá realizar a entrega de kit de forma escalonada através de um 

agendamento prévio do dia e horário em que o ATLETA retirará seu kit, o qual poderá ser definido 

por ordem alfabética ou por meio da escolha de uma das opções disponibilizadas nos site de 

inscrições. Para qualquer uma das formas apresentadas e que for definida pela ORGANIZAÇÃO 

a ser utilizada, haverá um limite máximo de ATLETAS por dia visando um controle de fluxo para 

que não ocorram aglomerações no local. As condições e critérios para o agendamento, após 

definida a opção a ser adotada, serão divulgados através dos sites de inscrições e Informativos 

Técnicos que serão enviados via e-mail cadastrado do ATLETA, através de notícias da 

assessoria de imprensa e posts nas redes sociais. 

1.9.2.e Na triagem de acesso ao local para a retirada do kit será realizada aferição de 

temperatura corporal e caso seja detectada temperatura superior a 37,8 °C, o acesso não será 

permitido e o kit não será entregue. 

1.9.2.f Será obrigatório o uso de máscara na região das vias respiratórias durante todo o período 

de permanência nas dependências do local da entrega de kit.  

1.9.2.g A ORGANIZAÇÃO disponibilizará no local da entrega de kit dispenser de álcool em gel 

70%. 

1.9.2.h Para o atendimento ao ATLETA na entrega do kit, serão formadas filas com o 

distanciamento demarcado no piso, o qual deverá ser respeitado e será controlado por monitores. 

1.9.2.i Todos os colaboradores, prestadores de serviços, monitores, coordenadores e 

organizadores presentes à entrega de kit terão que apresentar na triagem de acesso, documento 

de identificação e comprovante de vacinação completa contra a COVID-19 para vacinas de 2 

doses ou vacinas de dose única dose e terão suas temperaturas corporais aferidas e caso seja 

detectada temperatura superior a 37,8 °C, o acesso não será permitido. 

mailto:atpmktesportivo@outlook.com


 
1.9.2.j Todos os colaboradores, prestadores de serviços, monitores, coordenadores e 

organizadores presentes à entrega de kit permanecerão por tempo integral utilizando máscaras, 

luvas e fazendo uso de álcool em gel 70% para a higienização que se faça necessária durante o 

atendimento ao ATLETA. 

1.9.2.k Haverá distanciamento entre o ATLETA e o atendente no balcão de entrega de kit. 

IMPORTANTE: O ATLETA ou seu representante que sabidamente esteja na vigência de infeção 

por COVID-19 (Coronavírus) ou que mesmo não tendo o diagnóstico, apresente os sintomas de 

COVID-19 (Coronavírus) ou febre até 14 (quatorze) dias que antecedem à data de retirada do kit 

para participação na Prova Presencial, NÃO DEVE COMPARECER AO LOCAL DE ENTREGA 

DE KIT E NÃO DEVERÁ COMPARECER NEM PARTICIPAR DA PROVA PRESENCIAL, 

podendo responder civil e criminalmente por tal descumprimento. Em nenhuma circunstância 

para esse tipo de ocorrência será realizado qualquer tipo de reembolso. 

1.9.3 - DIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

1.9.3.a Será obrigatório o uso de máscara na região das vias respiratórias durante todo o período 

de permanência na Arena da Prova Presencial que compreende as áreas de Largada e Chegada, 

incluindo a dispersão, e, preferencialmente, sempre que possível em todos os momentos da 

Corrida durante o percurso para segurança dos participantes. Recomenda-se que todos tenham 

consigo máscaras reservas para quaisquer eventualidades e seus produtos de higienização 

pessoal de prevenção ao COVID-19. 

1.9.3.b - A Largada poderá ser realizada em ondas relacionadas às categorias e tempo de prova. 

1.9.3.c – Haverá controle de acesso à área de Largada que será restrita aos ATLETAS 

oficialmente inscritos na Prova Presencial e que estejam portando seu ‘Número de Peito’, onde 

haverá um selo alusivo à vacinação. 

1.9.3.d A ORGANIZAÇÃO recomenda e orienta que os ATLETAS não levem acompanhantes e 

pets à Prova Presencial. 

1.9.3.e NÃO HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A MONTAGEM DE TENDAS DE 

ASSESSORIAS E/OU TREINADORES. 

1.9.3.f - O SERVIÇO DE GUARDA VOLUMES NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO. 

1.9.3.g Os ATLETAS, após a chegada, serão direcionados para o local da retirada de lanche e 

medalhas os quais serão embalados individualmente e entregues por monitores com luvas, 

máscaras e separação por grades de isolamento. 

1.9.3.h Para o atendimento ao ATLETA após a chegada, serão formadas filas com o 

distanciamento demarcado, o qual deverá ser respeitado e será controlado por monitores. 

1.9.3.i - Todos os colaboradores, prestadores de serviço, monitores, coordenadores e 

organizadores presentes na Arena da Prova Presencial, permanecerão por tempo integral 

utilizando máscaras, luvas e fazendo uso de álcool em gel 70%, para a higienização que se faça 

necessária durante o atendimento ao ATLETA. 

1.9.3.j NÃO HAVERÁ NENHUMA AÇÃO PROMOCIONAL que promova aglomerações na Arena 

da Prova Presencial com fins de degustação de produtos de patrocinadores e apoiadores bem 

como distribuição de brindes ou similares. 

1.9.3.k Recomenda-se que todo o participante porte e carregue consigo sachês de álcool em gel 

70% para sua higienização pessoal. 

1.9.3.l Recomenda-se que todo o participante ao tossir e espirrar cubra a boca e o nariz, use os 

braços ou lenço descartável, evite usar as mãos e se usar, lembre-se de higienizar com seu 

sachê de álcool em gel 70%. 



 
1.9.3.m Se durante a realização da Prova Presencial o ATLETA apresentar algum sintoma como 

aumento de temperatura, perda do paladar, dor de cabeça constante, perda do olfato, tosse 

constante, dores no corpo e dificuldade para respirar, deverá buscar imediatamente o Apoio 

Médico da prova para que seja avaliado e, se necessário, encaminhado a rede pública de 

atendimento. 

1.9.4 - COMUNICADOS E INFORMAÇÕES 

1.9.4.a Todos os comunicados e informações técnicas serão disponibilizados nos sites de 

inscrições e/ou nas redes sociais do EVENTO e/ou através de mensagens por e-mail no 

endereço cadastrado pelo ATLETA no ato da inscrição. 

OBSERVAÇÃO – Este protocolo poderá ser alterado em partes ou em sua totalidade de acordo 

com as orientações dos órgãos públicos competentes, ficando a ORGANIZAÇÃO isenta de 

qualquer tipo de reembolso em caso de não concordância por parte ATLETA oficialmente inscrito 

com tais critérios e alterações. 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.a As inscrições serão feitas via internet e via whatsapp conforme descrito no item ‘1’, sendo 

que será disponibilizado 1.000 (um mil) vagas para inscrição.   

2.b Ao se inscrever o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade 

de transferência dessa inscrição para outro ATLETA, responsabilizando -se pela veracidade das 

informações inseridas. O EVENTO disponibilizará kits de participação de acordo com o tipo de 

inscrição realizada pelo ATLETA. 

2.c A ATP terá a responsabilidade sobre recebimento de inscrição e reembolso de qualquer 

natureza relativa à inscrição. 

2.d A ATP não se responsabiliza por inscrições que não sejam realizadas em virtude de ausência 

ou por problemas de conexão com a internet utilizada pelo ATLETA, bem como falhas técnicas 

de computadores. 

2.e Considerando que na data de abertura das inscrições para o Circuito Emojis 2022 bem como 

para o Treino Virtual encontram-se em vigência decretos Federais, Estaduais e Municipais bem 

como da OMS (Organização Mundial da Saúde ) a respeito de uma Pandemia provocada pela 

COVID-19 (Coronavírus), o interessado em se inscrever no EVENTO, e que assim o faça, tanto 

na forma Presencial como Virtual tem plena e total ciência, e aceita concordando que em uma 

eventual e imperiosa necessidade de transferência da data do Circuito Emojis 2022 por decisão 

dos Órgãos Públicos competentes para a manutenção da segurança pública, controles sanitários 

em função da referida Pandemia COVID-19 (Coronavírus) e da ordem, a inscrição Presencial 

realizada e paga será automaticamente validada e transferida para outra data, sendo certo que 

o inscrito não poderá exigir ou solicitar o reembolso da inscrição e de nenhum tipo de despesa 

que este tenha contraído ou contratado para sua participação no EVENTO.   

2.f Se o EVENTO for cancelado e/ou alterado em qualquer tempo por motivo de força maior como 

catástrofes, desastres naturais, manifestações políticas no local do evento, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivos de força maior bem como, em especial, por epidemias, pandemias ou 

similares, bem como determinações de órgãos públicos para fins de manutenção da ordem, 

segurança coletiva, saúde e preservação da vida, ficará isenta a ATP de qualquer 

responsabilidade e da devolução de qualquer valor de qualquer natureza investido por parte do 

inscrito para participação no mesmo. 

2.1 – TIPOS DEINSCRIÇÃO 

2.1.a Inscrição com o Kit Básico Prova Presencial – (masculino e feminino); 



 
2.1.b Inscrição com o Kit Plus Prova Presencial – (masculino e feminino); 

2.1.c Inscrição com o Kit Básico Virtual (masculino e feminino); 

2.1.d Inscrição com o Kit Plus Virtual (masculino e feminino). 

2.2 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

2.2.a As inscrições serão feitas pela internet, nos sites sites www.minhasinscricoes.com.br, 

www.ticketagora.com.br e www.ativo.com  e também pelo whatsapp da Organização 

(13)981690413.  

2.2b O período de inscrição será dividido em dois lotes, cada lote terá um valor definido pela 

ORGANIZAÇÃO. Sendo o 1º Lote do dia 10/01/2022 até 19/02/2022 e o 2º Lote do dia 

20/02/2022 até o encerramento das inscrições.  

2.3 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

2.3.a Preencha corretamente e por completo o formulário de inscrição disponível nos sites do 

EVENTO e efetue o pagamento através de boleto bancário, pix ou cartão de crédito.  

2.3.b O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do 

pagamento, não da data de preenchimento do formulário de inscrição. 

2.3.c Após o encerramento das inscrições através dos sites e whatsapp, não será possível nem 

aceito gerar ou imprimir uma nova via de boleto ou efetuar pagamento pelo cartão de crédito. 

2.3.d A inscrição só se torna efetivada mediante a quitação do boleto ou confirmação de 

pagamento através da operadora do cartão de crédito. 

2.3.e Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos boletos pagos após a data do 

vencimento. Caso o ATLETA consiga realizar o pagamento do boleto após o vencimento através 

de qualquer meio de pagamento a inscrição será cancelada e seu kit não será entregue. 

2.3.f O comprovante de pagamento é um documento único, não tendo a ATP a cópia do mesmo. 

2.4 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS 

2.4.a O valor para cada tipo de inscrição é definido pela ATP, a qual poderá a seu critério 

prorrogar ou alterar a data de abertura e de encerramento das inscrições.  

2.4.a.1 Inscrição = Kit Básico Prova Presencial 

1º Lote R$50,00 (cinquenta e cinco reais) 

2º Lote R$60,00 (sessenta e cinco reais) 

2.4.a.2 Inscrição = Kit Básico Treino Virtual  

1º Lote R$50,00 (frete incluso) 

2º Lote R$55,00 (frete incluso) 

2.4.a.3 Inscrição = Kit Plus (medalha e camiseta) Prova Presencial 

1º Lote R$70,00 

2º Lote R$80,00 

2.4.a.4 Inscrição = Kit Plus Treino Virtual 

1º Lote R$80,00 (frete incluso) 

2º Lote R$85,00 (frete incluso) 
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2.4.b Ao se inscrever no EVENTO e realizar o pagamento através do Boleto Bancário, dentro do 

prazo de vencimento, ou do Cartão de Crédito, o ATLETA declara que as fontes dos recursos 

utilizados para realizar esse pagamento são oriundas de meios legais e lícitos. 

2.4.c A inscrição é pessoal, individual e intransferível, caso o ATLETA inscrito na Prova 

Presencial venha a ceder seu “Número de Peito” ele poderá sofrer as consequências previstas 

em lei, e será suspenso através de um processo administrativo interno por um período mínimo 

de 24 (vinte e quatro) meses não tendo acesso a nenhum resultado anterior e não podendo mais 

se cadastrar nos EVENTOS da ATP por esse período. 

2.4.d Para eventual solicitação de reembolso, o ATLETA deverá enviar e-mail para 

atpmktesportivo@outlook.com até 7 (sete) dias úteis após a realização da inscrição. 

Considerando-se inscrição realizada o correto preenchimento do cadastro e pagamento da 

respectiva taxa de inscrição em favor da ATP. 

 

3 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO – PROVA PRESENCIAL 

ATLETAS KIDS 1 (de 5 à 7 anos); 

ATLETAS KIDS 2 (de 8 à 10 anos); 

ATLETAS KIDS 3 (de 11 à 13 anos); 

ATLETAS KIDS 4 (de 14 à 16 anos); 

ATLETAS ADULTOS (à partir de 17 anos). 

IMPORTANTE: A faixa etária do atleta é considerada pelo ano que completa a idade.  

4 - KIT DE PARTICIPAÇÃO – PROVA PRESENCIAL 

4.a Ao se cadastrar no EVENTO e pagar a taxa de inscrição, exclusivamente à ATP, o ATLETA 

está ativando e aceitando sua participação de acordo com os critérios deste regulamento. 

4.b Kit para a Inscrição = Kit Básico Prova Presencial contempla 01 (um) número de peito, 

entregue somente para as pessoas oficialmente inscritas que retirarão seu kit no local e/ou 

formato definidos pela ATP e 01 (uma) medalha pós prova entregues somente para os ATLETAS 

que completarem a corrida. 

4.c Kit para a Inscrição = Kit Básico Treino Virtual contempla 01 (um) número de peito e 1 (uma) 

medalha que serão enviados após a validação do treino ao endereço informado pelo ATLETA no 

momento da inscrição.  

4.d Kit para a Inscrição = Kit Plus Prova Presencial contempla 01 (um) número de peito e 1 (uma) 

camiseta entregues somente para as pessoas oficialmente inscritas que retirarão seu kit no local 

e/ou formato definidos pela ATP e 01 (uma) medalha pós prova entregues somente para os 

ATLETAS que completarem a corrida. 

4.e Kit para a Inscrição = Kit Plus Treino Virtual contempla 01 (um) número de peito, 1 (uma) 

medalha e 1 (uma) camiseta que serão enviados após a validação do treino ao endereço 

informado pelo ATLETA no momento da inscrição.  

 

4.1 - RETIRADA DE KIT E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO - PROVA PRESENCIAL 

4.1.a IMPORTANTE: A entrega do Kit de participação da Prova Presencial, juntamente com Chip 

acontecerá no dia 26 de março de 2022, o dia que antecede a Prova. O endereço e horário será 

informado em breve. 
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4.1.b Ao se inscrever no evento, o ATLETA autoriza receber no e-mail cadastrado, informativos 

técnicos e orientações sobre a prova e sobre a organização, cadastrando em sua lista de 

domínios confiáveis de internet o e-mail atpmktesportivo@outlook.com.  

4.1.c A ATP MAKRETING ESPORTIVO não se responsabiliza pela administração da caixa de e-

mail do inscrito bem como da caixa de “spam” ou lixo eletrônico; 

4.1.d Não haverá inscrições e entrega de kit de participação no dia da Prova Presencial, 

tampouco após a realização Prova; 

4.1.e Para retirar o kit do ATLETA, é necessário apresentar documento original com foto (RG, 

RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte). 

4.1.f Os kits deverão ser retirados preferencialmente pelos ATLETAS inscritos na Prova 

Presencial. Não haverá entrega de kit de participação no dia do EVENTO, nem após o seu 

término. 

4.1.g Caso o kit seja retirado por terceiro, ele deverá obrigatoriamente apresentar um documento 

original do ATLETA inscrito e documento original (RG, RNE, CARTEIRA DE MOTORISTA OU 

PASSAPORTE), além de apresentar também a carteira de vacinação completa e/ou teste de 

ambos, conforme previsto nos itens 1.8.2.a e 1.8.2.b. 

4.1.g.1 Caso o terceiro for retirar mais de 1 kit, deverá apresentar a respectiva documentação de 

cada atleta, conforme as orientações apresentadas acima. 

4.1.h Com o kit, o ATLETA recebe o ‘Número de Peito’ pessoal e intransferível e declara ter 

ciência de que as instruções para participar da prova encontram-se neste regulamento. 

4.1.i É de responsabilidade e obrigatoriedade do ATLETA e/ou do terceiro, devidamente 

autorizado, a conferência do kit no local da retirada pois não serão aceitas reclamações 

posteriores a entrega. 

4.2 - RETIRADA DE NÚMERO DE PEITO – PROVA PRESENCIAL 

4.2.a O Número de Peito estará junto com a Kit de participação da Prova Presencial. 

4.2.b Na retirada do Número de Peito o ATLETA deverá conferir os dados pessoais que 

eventualmente constarem no ‘Número de Peito’. 

4.2.c Não serão aceitas reclamações cadastrais posteriores a retirada do ‘Número de Peito. 

4.2.d Não dobre, não amasse, não corte, não pinte e não faça qualquer tipo de alteração de sua 

forma original.  

4.2.e Deixe o ‘Número de Peito’ sempre a vista em seu peito. Não o deixe coberto com blusa, 

jaqueta, alça de mochila, etc. 

4.2.f Não coloque o ‘Número de Peito’ na lateral do corpo (por exemplo, nas pernas). 

4.2.g Não coloque o braço em cima do ‘Número de Peito’ em zonas de cronometragem. 

4.2h Cada ATLETA é responsável pelo seu próprio Número de Peito, portanto a ATP está 

totalmente isenta em caso de perda ou dano Número de Peito. 

4.2.i O uso do Número de Peito é OBRIGATÓRIO aos ATLETAS, para a classificação, 

acarretando a desclassificação do ATLETA que não o utilizar e a impossibilidade  de 

fornecimento do resultado e tempo de participação na prova. 

5 – CLASSIFICAÇÕES - PROVA PRESENCIAL 
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5.a A classificação oficial dos ATLETAS será definida conforme sua colocação pelo tempo bruto 

obtido pelo ATLETA, e será publicada no site do EVENTO no informe “RESULTADOS”. 

5.c Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL todos os ATLETAS inscritos oficialmente que 

retirarem seu kit e participarem da prova. 

5.d Farão parte da CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA da Prova Presencial todos os 

ATLETAS inscritos oficialmente que retirarem seu kit e utilizarem corretamente o chip, na 

CATEGORIA GERAL, conforme sua faixa etária. 

 

6 – RESULTADOS – PROVA PRESENCIAL 

6.a O ATLETA fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do Número de Peito e 

instalação em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade.  

6.b Poderá a ATP receber e / ou solicitar informações aos ATLETAS para que auxiliem na 

correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e 

obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da 

data de realização do EVENTO. 

6.d A ATP disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de “faleconosco” por 

meio de e-mail  atpmktesportivo@outlook.com ou no whatsapp (13)981690413. 

 

7 - PREMIAÇÃO - PROVA PRESENCIAL 

7.a Todo ATLETA oficialmente inscrito que completar a Prova Presencial em conformidade com 

este regulamento, terá direito à Troféu nas seguintes Categorias e Classificação: 

KIDS 1 (dos 5 aos 7 anos) – 1º ao 5º feminino e masculino 

KIDS 2 (dos 8 aos 10 anos) – 1º ao 5º feminino e masculino 

KIDS 3 (dos 11 aos 13 anos) – 1º ao 5º feminino e masculino 

KIDS 4 (dos 14 aos 16 anos) – 1º ao 5º feminino e masculino 

ADULTO (dos 16 em diante) – 1º ao 10º feminino e masculino 

 

7.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.1.a Na data da realização da Prova Presencial não haverá cerimônia de premiação. Os atletas 

receberão o troféu assim que cruzarem a linha de CHEGADA.  

7.1.b As demais categorias são participativas e, portanto, apenas receberão a medalha da prova 

à qual será entregue para todos os ATLETAS que completarem a prova.   

7.1.c A ATP se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será divulgada 

no site do EVENTO. 

 

8 – REGRAS ESPECÍFICAS – PROVA PRESENCIAL 

8.a O ATLETA expressamente declara que está em boas condições de saúde e capacidade 

atlética, que treinou adequadamente para participar da Prova Presencial e que não tem ciência 

de portar nenhuma doença ou enfermidade, sobretudo cardíaca, viral de alta taxa de transmissão 

como COVID-19 (Coronavirus) e similares, que impossibilite sua participação. 
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8.b A responsabilidade do uso do ‘Número de Peito’ e fixação é exclusivamente do ATLETA, 

sendo pessoal e intransferível, sujeitando-se às penalidades da lei o seu descumprimento. 

8.c A prova para todas as categorias tem tempo líquido de duração de 03h30min (três horas e 

trinta minutos). 

8.d O ATLETA deverá observar e respeitar o trajeto ou percurso balizado para a Prova 

Presencial, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem ou corte do percurso indicado. 

8.e É proibido o auxílio de terceiros e também de equipamentos que possam aumentar a 

performance do ATLETA no percurso da Prova Presencial, sem prévia autorização por escrito 

da ATP. 

8.f IMPORTANTE: O ATLETA ou seu representante que sabidamente esteja na vigência de 

infeção por COVID-19 (Coronavirus) ou que mesmo não tendo o diagnóstico, apresente os 

sintomas de COVID-19 (Coronavirus) ou febre até 14 (quatorze) dias que antecedem à data de 

retirada do kit para participação na Prova Presencial, recomenda-se o não comparecimento ao 

local, podendo responder civil e criminalmente por tal descumprimento.  

Da mesma forma, O ATLETA que sabidamente esteja na vigência de infeção por COVID-19 

(Coronavirus) ou que mesmo não tendo o diagnóstico, apresente os sintomas de COVID-19 

(Coronavirus) ou febre até 14 (quatorze) dias que antecedem à data de Prova Presencial, 

recomenda-se o não comparecimento ao local e de participar da prova, podendo responder civil 

e criminalmente por tal descumprimento.  

Em nenhuma circunstância para esse tipo de ocorrência será realizado qualquer tipo de 

reembolso.” 

8.g A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número 

oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam 

inscritos oficialmente (“pipocas”). 

 

9 – TREINO VIRTUAL 

9.a O TREINO VIRTUAL é um evento motivacional sem fins competitivos em sem divulgação de 

resultados.: 

9.1 - REGRAS ESPECÍFICAS DO TREINO VIRTUAL 

9.1.a A idade mínima exigida para a participação no Treino Virtual é de 5 (cinco) anos 

9.1.b O ATLETA expressamente declara que está em boas condições de saúde e capacidade 

atlética, que treinou adequadamente para participar do Treino Virtual e que não tem ciência de 

nenhuma doença ou enfermidade, sobretudo cardíaca viral de alta taxa de transmissão como 

COVID-19 (Coronavirus) e similares, que impossibilite sua participação. 

9.1.c O ATLETA inscrito poderá realizar o seu percurso no local que julgar mais adequado e 

seguro para a sua realização ou se preferir poderá realizar em uma esteira ergométrica. 

9.1.d É de responsabilidade exclusiva do ATLETA inscrito observar a adequação e segurança 

oferecida pelo local escolhido para a realização do percurso, bem como, quando necessário, 

obedecer integralmente e aceitar todas as recomendações da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), decisões, restrições e permissões dos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais 

para a pratica do Treino Virtual, perante situações e períodos de pandemia e/ou semelhantes, e 

também às normas e procedimentos técnicos de segurança com o objetivo de prevenção à 

transmissão da COVID-19 (Coronavirus) ou similares definidos e apresentados pelos órgãos 

competentes e/ou OMS (Organização Mundial de Saúde). 



 
9.1.e A participação do ATLETA no Treino Virtual é individual e de livre e espontânea vontade. 

9.1.f A ATP não se responsabiliza por qualquer tipo de necessidade que o ATLETA possa vir a 

ter em decorrência da prática do Treino Virtual deste porte, como, porém, não se limitando, a 

atendimento médico, seguros, equipamentos, transporte, limentação e também qualquer dano a 

que venha sofrer. 

9.1.g O ATLETA ao participar do Treino Virtual assume que participa por livre e espontânea 

vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, 

percurso a cumprir, metas e ou obstáculos, isentando de qualquer responsabilidade a ATP, 

Patrocinadores e Realizadores, em seu nome e de seus sucessores. 

9.1.h A ATP, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no Treino Virtual, a 

terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

9.1.i A ATP reserva-se o direito de incluir no TREINO VIRTUAL ATLETAS especialmente 

convidados. 

9.2 – KIT DO TREINO VIRTUAL 

9.2.a O Kit do Treino Virtual contempla 01 (uma) medalha e 1 (um número de peito) no Kit Básico 

e 01 (uma) medalha, 1 (um número de peito) e 1(uma) camiseta no Kit Plus. 

9.2.b Os itens que compõe o kit descritos acima são sujeitos a alterações, variações de cores 

e/ou tons, percentuais, exclusão parcial ou na totalidade, bem como inclusão de novos itens a 

critério da ATP. 

9.3 - ENVIO DO KIT DO TREINO VIRTUAL 

9.3.a IMPORTANTE: Durante o processo de inscrição o ATLETA, deverá preencher 

corretamente o endereço no qual deseja receber os itens relacionados ao Treino Virtual, portanto, 

é importante que os dados preenchidos tais como, NOME COMPLETO, ENDEREÇO 

COMPLETO (RUA, Nº, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO E CEP), estejam 

corretos pois eles são essenciais para o envio do kit através dos Correios, empresa de logística, 

transportadora ou similares. Reclamações posteriores não serão aceitas, uma vez que estas 

informações são obrigatórias e cabe ao responsável pela inscrição o fornecimento correto desses 

dados. 

9.3.b O envio dos itens relacionados ao Treino Virtual será feito por Correios, empresa de 

logística, transportadora ou similares, em todo território brasileiro de acordo com o CEP do 

endereço preenchido obrigatoriamente pelo ATLETA durante o processo de inscrição no 

EVENTO. 

9.3.c Somente os itens do Kit relacionados ao Treino Virtual serão entregues ao ATLETA no local 

informado durante o processo de inscrição, os demais itens que se referem à Prova Presencial 

deverão ser retirados pelo ATLETA na dia de retirada de kits. No local e datas informados nos 

itens ‘4.1’ e ‘4.2’ deste regulamento. 

9.3.d O envio dos itens relacionados a inscrição do Treino Virtual é gratuito, não sendo valorado 

o mesmo separadamente no processo de inscrição.  

9.3.e Caso haja a devolução dos itens relacionados a inscrição à ATP por erro nos dados 

informados pelo ATLETA em especial referente ao endereço, durante o processo de inscrição e 

inconsistência ou mesmo por não haver no local alguém para o recebimento, a ATP entrará em 

contato até 3 ( três) vezes através do e-mail cadastrado no ato da inscrição, e somente através 

deste, para ajustes das informações e reenvio através dos Correios por SEDEX a ser cobrado 

do responsável pela inscrição com base no CEP informado. 



 
9.3.f Os prazos de entrega por parte dos Correios e das empresas ou serviços de logística aérea 

ou terrestre poderão ser ampliados em decorrência de paralisações, manifestações, greves 

acidentes, interdições, condições climáticas ou através de decretos públicos e/ou restrições de 

circulação para entrega. 

9.3.g Não haverá troca do tamanho da camiseta após o envio do Kit por empresas ou serviços 

de logísticas aérea ou terrestre, o ATLETA receberá o tamanho escolhido durante o processo de 

inscrição. Não serão realizadas trocas durante a entrega do kit de participação da Prova 

Presencial, nem após a realização da Prova Presencial. 

9.3.h É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe a inscrição do Treino Virtual no 

momento do recebimento. Caso o responsável pela inscrição perceba algum item faltante ou 

divergente, deverá o mesmo informar a ATP através do e-mail atpmktesportivo@outlook.com  

em até 01 (um) dia útil da data do recebimento. 

9.3.i A ATP tem até 10 (dez) dias úteis para confirmar a inscrição e até 45 (quarenta e cinco) dias 

úteis após a confirmação para o envio do kit /itens relacionados à mesma.  

9.4 – CLASSIFICAÇÕES DO TREINO VIRTUAL 

9.4.a O TREINO VIRTUAL é um evento motivacional sem fins competitivos em sem divulgação 

de quaisquer tipos de resultados, como por exemplo, classificação geral, classificação individual, 

classificação por faixa etária ou mesmo publicação no site oficial do EVENTO. 

9.4.b O ATLETA não precisa aguardar a entrega do kit relacionado a sua inscrição no Treino 

Virtual para realizar seu percurso no dia, local e hora que definir. 

9.5 – RESULTADOS E CERTIFICADOS DO TREINO VIRTUAL 

9.5.a Considerando a escolha pelo ATLETA de uma das distâncias de 500m, 1km ou 5km para 

fazer o Treino Virtual, não haverá publicação de resultados conforme item ‘9.4.a’ acima. 

9.5.b A título de sugestão, se o ATLETA desejar, poderá registrar a seu critério e por livre e 

espontânea vontade, o percurso e a distância realizados através de aplicativos de corrida ou com 

uma foto de um equipamento utilizado para correr, como por exemplo a foto do painel de uma 

esteira ergométrica, e publicar em suas redes sociais com a “hashtag” 

#TREINOVIRTUALCIRCUITOEMOJIS. 

9.5.c O ATLETA inscrito oficialmente no Treino Virtual poderá imprimir um Certificado de 

Participante do referido Treino Virtual do Circuito Emojis 2022, que será enviado pela 

organização após a validação do treino.  

9.6 – PREMIAÇÃO DO TREINO VIRTUAL 

9.6.a Todo ATLETA inscrito no Treino Virtual em conformidade com este regulamento receberá 

uma medalha que será entregue juntamente com seu KIT no endereço informado no processo 

de inscrição. 

9.6.b Não haverá nenhum outro tipo de PREMIAÇÃO para o Treino Virtual pois se trata de uma 

prova participativa não tendo, portanto, classificação geral e/ou por faixa etária bem como 

qualquer tipo de publicação oficial de resultados. 

10 - REGRAS GERAIS DO EVENTO PRESENCIAL E VIRTUAL 

10.a Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, sob as penalidades da lei vigente, declara que leu e aceitou todas as disposições 

deste regulamento e suas regras, 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. 
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10.b Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de imagem, 

caso haja captação e/ou exposição (inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de 

qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de divulgação, 

campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, 

promoções comerciais, licenciamentos e/ou fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou 

meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este 

e outros EVENTOS ou eventos e serviços complementares, em decorrência do uso dessas 

imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pela FCL e/ou YESCOM e/ou seus parceiros 

comerciais, tanto em seu nome bem como de seus sucessores. 

10.c Haverá exclusivamente na Prova Presencial, para atendimento emergencial quando 

eventualmente for necessário aos ATLETAS inscritos, serviço de apoio médico com ambulâncias 

para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções a Rede Pública. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A ATP não tem 

responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha a ter durante ou após a 

Prova em virtude de sua participação nesta. 

10.d A segurança da Prova Presencial receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

monitores para a orientação aos participantes. 

10.e Serão colocados na Prova Presencial, à disposição dos ATLETAS inscritos, sanitários na 

região da LARGADA e CHEGADA.  

10.f O SERVIÇO DE GUARDA VOLUMES NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO. 

10.g A ATP não se responsabiliza, pelo conteúdo das sacolas, mochilas, sacos, bolsas ou 

qualquer tipo de volume deixado no guarda-volumes da Prova Presencial, uma vez que se trata 

de um serviço de cortesia facultativo da prova e de uso não obrigatório por parte do ATLETA. 

10.h Não haverá reembolso, por parte da ATP, bem como de seus Patrocinadores, Apoiadores 

e Realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados 

pelos ATLETAS no EVENTO, independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer 

extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a 

participação no mesmo em qualquer formato descrito neste regulamento. 

10.i A ATP recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio, para todos os ATLETAS que pretendam se inscrever e participar por livre e espontânea 

vontade, tanto da Prova Presencial quanto do Treino Virtual. 

10.j Os acessos às áreas de concentração e LARGADA da Prova Presencial serão sinalizados, 

sendo proibido pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da 

LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto sendo que somente terão 

acesso a estas áreas atletas com o número de peito oficial fixado em local visível e 

correspondente a sua área de largada. 

10.k A ATP, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores, não se responsabilizam 

por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, sejam ao patrimônio 

público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 

do Autor. 

10.l Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da Prova presencial deverá ser 

feita, por escrito, à ATP, em até no máximo 30 (trinta) dias após a primeira publicação do 

resultado extraoficial no site do EVENTO. 

10.m O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

regulamento, ou por omissão deixe de comunicar (ausência de registro por escrito e com 



 
protocolo de recebimento pela ATP) a ATP qualquer impedimento de sua parte, poderá a 

qualquer tempo ser desclassificado do EVENTO. 

10.n O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, estando 

em boas condições de saúde e apto a prática de esportes, isentando de qualquer 

responsabilidade a ATP, Realizadores e Patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 

10.o Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza a ATP à enviar 

mensagens no e-mail e celular cadastrado de informativos técnicos e orientações sobre a prova 

e sobre a organização, cadastrando em sua lista de domínios confiáveis de internet o e-mail 

atpmktesportivo@outlook.com.  

10.q O número de peito da Prova Presencial deverá ser fixado na frente da camiseta do ATLETA, 

sendo seu uso obrigatório e qualquer mutilação ao número implicará na desclassificação do 

ATLETA. 

10.r O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis na Prova 

presencial, é de sua única e exclusiva responsabilidade. 

10.s A ATP se reserva o direito de criar sistemas de triagem ao público para acesso as áreas da 

Prova Presencial, incluindo ATLETAS que eventualmente se apresentem durante a prova sem o 

devido credenciamento – ‘Número de Peito’, ou qualquer outro dispositivo que comprove sua 

inscrição. As pessoas que se enquadrarem nessas condições e que estiverem eventualmente 

participando da prova sem inscrição, poderão ser proibidas de acessar a área de Largada, o 

Percurso e a Chegada, sendo convidadas a se retirarem a qualquer momento por membros da 

ATP, uma vez que o EVENTO é exclusivo para pessoas oficialmente inscritas. 

10.t A ATP se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 

conforme as necessidades do EVENTO, informando estas alterações no site do EVENTO e/ou 

na retirada de kit, ocasião em que o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, participar da 

prova. 

10.u A ATP poderá enviar, quando entenderem necessário e/ou aplicável, informativos técnicos 

via e-mail dos ATLETAS cadastrados, nos termos de suas Políticas de Privacidade. 

10.v Poderá a ATP, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, 

situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, 

alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários. 

 

11 – ATLETAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS 

11.1 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS COM IDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS 

11.1.a Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ATP continuará disponibilizando como 

tradicionalmente vem fazendo, aos ATLETAS acima de 60 (sessenta) anos, 50% (cinquenta por 

cento) de desconto no valor da inscrição.   

11.1.b IMPORTANTE: Considerando que via de regra nas CORRIDAS VIRTUAIS e/ou TREINOS 

VIRTUAIS não há um local previsto para entrega de kit em que se possa comprovar a verdadeira 

participação do ATLETA 60 anos ou mais, bem como sua documentação comprobatória de 

idade, modalidade escolhida, reais necessidades de apoio, suporte e a real participação do 

mesmo nesta atividade em horário, local e área de largada e chegada sob as orientações da 

ATP.  

11.1.c. E considerando que a data, hora e o local para participar da Treino Virtual, é uma escolha 

única e exclusiva do ATLETA COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS 



 
bem como que não haverá nenhum contato pessoal e/ou visual através do número de peito da 

categoria 60 anos ou mais, pela ATP durante a realização pessoal de cada ATLETA no Treino 

Virtual, que comprove a verdadeira identidade do atleta. 

11.1.d. Considerando que o desconto de 50% previsto na lei é concedido para as inscrições na 

Prova Presencial, por determinação da FCL, responsável exclusiva pela captação de qualquer 

valor referente as inscrições, o desconto de 50% não se estenderá ao Treino Virtual. 

11.1.e. Desta forma, o ATLETA COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS 

poderá livremente participar do Trein o Virtual, desde que pague o valor integral da inscrição. 

11.1.f O ATLETA tem total ciência e aceite de que o sistema da ATP automaticamente concederá 

50% de desconto somente sobre a PROVA PRESENCIAL. 

11.1.g Ressalta-se que ao se inscrever no EVENTO Prova Presencial o ATLETA o faz de forma 

pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência de sua inscrição para outro 

ATLETA, responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, sob as penalidades 

da Lei. 

11.1.h ATENÇÃO: O ATLETA COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS declara ter 

ciência de que receberá um número de peito diferenciado para fácil controle de resultados e com 

fins de classificação e visibilidade junto as câmeras de filmagem nas linhas de chegada. 

11.1.i ATENÇÃO: Caso venha a ser comprovado que o ATLETA fez o uso do benefício concedido 

pelo Estatuto do Idoso e que cedeu o seu ‘Número de Peito’ na Prova Presencial a outro ATLETA 

para correr em seu lugar, fica a ATP autorizada pelo ATLETA que realizou a inscrição, a emitir 

uma cobrança através de boleto bancário do valor da diferença que foi paga no ato de sua 

inscrição. O ATLETA que realizou a inscrição será suspenso através de um processo 

administrativo interno por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e não terá acesso a 

nenhum resultado anterior não podendo se cadastrar nos EVENTOS da ATP por esse período. 

11.2 RETIRADA DE KIT para ATLETAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) 

ANOS 

11.2.a A entrega de KIT para os ATLETAS com idade igual ou superior a 60 anos será realizada 

seguindo a data, local e horários bem como regras informadas nos itens ‘4.1’ e ‘4.2’acima. 

11.2.b ATENÇÃO: OS ATLETAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS 

serão atendidos em balcões e locais específicos para esta categoria visando um melhor 

atendimento. 

11.2.c IMPORTANTE: Considerando o aumento no número de fraudes publicamente 

presenciadas e divulgadas em edições anteriores, em que uma pessoa com 60 anos ou mais se 

inscreve e cede posteriormente a inscrição a terceiros, haverá verificação completa dos 

documentos comprobatórios de idade. 

11.3 ENVIO DE KIT DO TREINO VIRTUAL 

11.3.a O envio de Kit do Treino Virtual para os ATLETAS com idade igual ou superior a 60 anos 

será realizada seguindo as regras informadas nos itens ‘9.3’ acima. 

 

12 – PRIVACIDADE DE DADOS E USO DAS INFORMAÇÕES 

12.a A ATP declara que a coleta de dados solicitados por ocasião da inscrição e preenchimento 

do cadastro tem por finalidade a inclusão do participante na organização do EVENTO – 

CIRCUITO EMOJIS 2022.  



 
12.b Serão enviados para o e-mail e celular cadastrado pelo ATLETA de informativos técnicos e 

orientações sobre a prova e sobre a organização, através do e-mail 

atpmktesportivo@outlook.com. 

12.c O dado sensível relativo ao tipo de deficiência declarada pelo atleta com necessidades 

especiais é utilizado com o objetivo de alocá-lo em sua respectiva categoria no momento da 

distribuição dos kits e coletes de seus acompanhantes, aferir seus resultados e classificação, 

definir o ponto e horário de largada conforme este regulamento, oferecer eventual apoio médico 

e encaminhamento a hospitais durante a prova ou outra ação necessária para sua participação. 

12.d Os dados não sensíveis são compartilhados com as instituições financeiras responsáveis 

pela captação dos pagamentos, inclusive operadoras de cartões de crédito e débito, além da 

empresa responsável pela classificação dos atletas. 

12.g O cadastro permanecerá disponível ao participante no sites de inscrições para consultas e 

inscrições em novas edições da corrida, mediante login e senha.  

12.h A ATP envidarão maiores esforços para a manutenção de medidas de segurança, técnicas 

e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito. 

12.i O titular dos dados poderá solicitar, a qualquer tempo, pelos meios disponibilizados em 

nossas Políticas de Privacidade, a confirmação da existência do tratamento de seus dados, a 

correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a revogação do consentimento e a 

informação das entidades públicas e privadas com as quais a ATP realizou uso compartilhado 

de dados. 

 

13 – CONSIDERAÇÕES FINAIS DO EVENTO COMPREENDIDO EM CIRCUITO EMOJIS 2022 

E TREINO VIRTUAL 

13.a A ATP poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação especial. 

13.b A ATP poderá, conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, 

total ou parcialmente. 

13.c Dúvidas ou informações técnicas poderão ser esclarecidas com a ORGANIZAÇÃO Técnica, 

por meio de e-mail no atpmktesportivo@outlook.com ou whatsapp (13)981690413 de segunda a 

sexta das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. Não haverá atendimento aos sábados, 

domingos, feriados e datas comemorativas. 

13.d Até a data da Prova Presencial também poderão ser realizados ajustes de percurso com 

objetivo de melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e órgãos públicos 

competentes.   

13.e As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela ORGANIZAÇÃO. 

 

Data e Horário da Última Atualização: 07 de janeiro de 2022 às 11h00.  

 

mailto:atpmktesportivo@outlook.com

