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R E G U L A M E N TO 

1º CROSS COUNTRY CALIPAL 

Versão 04/05/2022 

Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da 
organização ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior, como os protocolos de 
retomada dos eventos esportivos. 

Apresentação 

O 1º Cross Country Calipal de Jaboticabal é uma realização da Corrida Ativa, com o 

apoio da Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP.  

 É um evento que visa o entretenimento e interação de atletas, seja amador ou 
profissional, sendo realizado em locais que apresentem variações em sua altimetria, no 
piso e ao mesmo tempo belezas naturais. 

A Corrida Ativa terá sempre como missão, levar o esporte ao alcance de todos criando 

um ambiente de interação entre a família, atletas amadores e profissionais, que se 

declararem conhecedores e concordantes com as condições a seguir: 

Ação de responsabilidade social: 

 No ato da inscrição os participantes se comprometerão a entregar na retirada do kit 01 produto 
de Limpeza que poderá ser (Sabão em pó, detergente, desinfetante, água sanitária), que serão 
destinados à Instituição Vila Vicentina Frederico Ozanam, cadastrada no Fundo Social de 
Solidariedade de Jaboticabal - SP 

 

Data do Evento: 22-05-2022  

Horários:   

- Concentração: 06h 

- Largada Corrida 06k e 12k: 08h 

- Saída Caminhada: 08h 

- Início Corrida Kids: 09h30 

Local: Avenida Nicolino Filardi – Lot. Monterrey II – Jaboticabal – SP (próximo a Galeria 

Novo Espaço). 
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Período de Inscrições:  1) Início: 10-02-2022 

                                          2) Término: 30-04-2022  

 

Categorias: Sobre a corrida e caminhada; 

- Categoria percurso de 6K (masculino e feminino); 

De 16 a 29 anos; 

De 30 a 39 anos; 

De 40 a 49 anos; 

De 50 a 59 anos; 

De 60 a 69 anos; 

De 70 anos a cima.  

- Categoria percurso de 12K (masculino e feminino); 

De 16 a 29 anos; 

De 30 a 39 anos; 

De 40 a 49 anos; 

De 50 a 59 anos; 

De 60 a 69 anos; 

De 70 anos a cima. 

- Corrida infantil “Kids” (categorias e distâncias) 

De 02 a 04 anos (50mts) (acompanhado por 

um responsável.) 

De 05 a 07 anos (100mts) 

 

De 08 a 11 anos (200mts) 

De 12 a 15 anos (400mts) 

Obs: É obrigatório os atletas de 02 a 17 anos terem seus termos de responsabilidade assinados 

por seus pais ou responsáveis legal e estarem acompanhados por eles no início e término da 

prova. (anexo na inscrição) 

- Caminhada (distância 2.800mts / tempo estimado de 30 minutos) 

 Percurso: 

- Distância e pontos de hidratação dos 12k, serão informados nos materiais de divulgação do 

evento. (imagem 1) 

- Distância e pontos de hidratação dos 6K, serão informados nos materiais de divulgação do 
evento. (imagem 2) 

- Distância da Caminhada, será informado nos materiais de divulgação do evento. (imagem 3) 

- Distâncias da corrida Kids, serão informados nos materiais de divulgação do evento. (imagem 

4) 

Montagem de tendas de equipe: Realizar a montagem com 1h de antecedência do horário da 

largada, será feito com orientação da organização e por ordem de chegada.  

Premiação:  
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- Haverá premiação com troféu por classificação geral do 1º ao 5º colocado (masculino e 

feminino); 

- Haverá premiação com troféu por categoria do 1º ao 3º colocado (por faixa etária, masculino 

e feminino); 

- Corrida Kids medalha de participação; 

- Caminhada medalha de participação. 

Inscrições:  

 - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída; 

- É obrigatório o participante apresentar a organização, no dia da retirada do seu kit, um 

documento pessoal com foto, comprovante de inscrição, carteira de vacinação e o produto de 

limpeza para doação; 

- As inscrições serão encerradas no dia 24/04/2022 às 23h59 ou quando atingir o limite técnico 
de inscritos. 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; 

- Valores:  

- Modalidade 12K – R$ 85,00 (kit camiseta, medalha e itens promocionais se houver) 

- Modalidade 06K – R$ 85,00 (kit camiseta, medalha e itens promocionais se houver)  

- Modalidade Corrida Kids – R$ 50,00 (kit camiseta, medalha e itens promocionais se houver) 

- Modalidade Caminhada – R$ 50,00 (kit camiseta, medalha e itens promocionais se houver) 

- Participantes com idade igual ou superior a 60 anos desconto de 50%. O Estatuto do 

Idoso (Lei 10741 /03) garante aos idosos o direito ao lazer e à cultura. Art. 23. A 
participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada 
mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos 
respectivos locais. 

- mais taxa de inscrição 

Entrega de kits:  

1 – Savegnago Supermercados loja 27 – Rua Floriano Peixoto, 55 – Centro – Jaboticabal – SP 

CEP: 14870-370  

- Data:  21-05-2022 

- Horário: das 14h às 21h   

2 - Local: Local do Evento  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028080/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
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- Data:  22-05-2022  

- Horário: das 06h30 às 07h30 

- Todos os participantes deverão na retirada do kit levar um produto de limpeza que será 

revertido para a Instituição Vila Vicentina Frederico Ozanam de Jaboticabal. 

- Documentos: Para retirada do kit, o atleta deverá apresentar um documento oficial com foto 

e comprovante de inscrição. 

- Os kits, só serão entregues nos locais e horários determinados. Após esse período, o inscrito 
perderá o direito de retirada.  

- O Kit será composto por um número de peito, um chip, alfinetes ou equivalentes, 1 camiseta 

de tecido especial para prática de eventos esportivos (o tamanho da camiseta está sujeito a 

alteração de acordo com a disponibilidade). 

- O chip é de uso exclusivo do atleta inscrito, sendo sua troca resultando na desclassificação do 
atleta que realizar o ato. 

- Atletas acima de 60 anos tem desconto na inscrição de 50% de acordo com o lote vigente.  

- A retirada de kits por terceiros só será autorizada mediante apresentação de autorização, cópia 

do documento de identidade e comprovante de inscrição. 

- Aos atletas que se enquadram na LEI Nª 10741/2003, deverão ir pessoalmente retirar o kit.  

- No momento da retirada do kit, o atleta é responsável pela conferência das informações 

referente ao seu cadastro, pois não serão aceitas reclamações após a retirada do kit e se houver 

alguma ocorrência de erro durante ou após a prova, causando a desclassificação do atleta.  

Geral:  

- Ao participar da Corrida, 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 transporte, hospedagem, 

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

- Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.  

- O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física 

e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode 

o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o 

participante a qualquer momento.  

- Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de enfermagem e segurança por todo o 
percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes.  
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- Serão colocados à disposição dos participantes sanitários e guarda-volumes apenas na região 

da largada/chegada da prova.  

- A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para 

atendimento emergencial aos atletas, serviço de enfermagem para atendimento médico 

propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na rede pública 

sob responsabilidade desta.  

- O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 
atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico.  

- A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no 

guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas 

venham a sofrer durante a participação da Corrida. Este serviço é uma cortesia aos participantes.  

- O participante que ceder seu número de peito e ou chip da corrida para outra pessoa e não 

comunicar aos organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer 

acidente ou dano que venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.  

- Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, 
de nenhum valor correspondente à inscrição, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a 

participação neste evento;  

- A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes.  

- É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. 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.  

- A organização da Corrida Ativa poderá suspender a prova por qualquer questão que ponha em 

risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

- Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de 

desclassificação; 

- É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique algum, o atleta receberá 

uma advertência verbal, podendo ser desclassificado;  
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- Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem para a Corrida Ativa, seus patrocinadores, 
apoiadores e a organização da prova.  

- Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, até trinta minutos 

após a divulgação.  

- 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, 

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 

patrocinadores ou meios de comunicação 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.  

- As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: corridaativa@gmail.com 

ou através do telefone (16) 9705-8527 para que sejam registradas e respondidas a contento.  

- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 
este regulamento, total ou parcialmente.  

- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão organizadora e /ou 

pelos organizadores/realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões;  

- 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. 

 

Comunicado: Em virtude da pandemia pelo vírus Covid-19 ou Coronavírus, a data do evento se 

mantem firmada para 22/05/2022, mas podendo haver adiamento da data, sendo esta decisão 

tomada pela organização ou por qualquer órgão público; por medidas de prevenção, segurança 
e bem-estar de todos envolvidos no evento. 

 
Todos os atletas já inscritos estão automaticamente inscritos na prova que será realizada em 
nova data. Caso a nova data, que será anunciada, não seja possível para o (a) participante, o 
(a) atleta poderá: 

⠀ 

- Repassar a sua inscrição para outro (a) atleta; ⠀ 
- Transferir a sua inscrição para uma outra etapa (qualquer evento organizado pela Corrida 
Ativa). Nos casos de repasse ou transferência, o (a) atleta deverá entrar em contato conosco 
através do e-mail: corridaativa@gmail.com para obter os detalhes de como proceder 
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conforme sua escolha. Importante entender que todo o calendário anunciado poderá sofrer 

alterações de data conforme os desdobramentos do tema Covid-19. ⠀ 
 
Gostaríamos de aproveitar e fortalecer a importância da prática do esporte. Muita saúde para 
todos! Sigamos firmes nos treinos! 
 

 

 


