
                                               
 

REGULAMENTO 
 
 

PROVA DE 6 KM CORRIDA e 5 km CAMINHADA  

 
1. O Evento: 
 
Realização: Bella & Along saúde e reabilitação. 
 
Apoio: Subprefeitura de Pirabeiraba. 
 
Local da Largada e Chegada: Dia 10/04/2022 na Rua Conselheiro Pedreira, - Em frente 
a Subprefeitura de Pirabeiraba, Distrito de Pirabeiraba-Localizado as margens da BR-
101 entrada Viaduto km 27 - SC 418 (Dona Francisca)  
Cidade: Joinville-SC 
 
OBJETIVO DO EVENTO: “Realizar um dia de lazer familiar e esportivo aos 
participantes, promovendo saúde e qualidade de vida na comemoração dos 164 anos 
do bairro”. 
 
2. Programação: 
6:30h – Recepção dos atletas 
7:00h – Largada 6km 
7:05h – Largada Caminhada  
8:00h – Início Premiação 
 
3. Público- Alvo 
A prova é destinada a atletas profissionais e amadores sem distinção de sexo, que se 
encontre em perfeito estado de saúde. 
 
4. Percurso (largada ponto verde) 



 
 
4.1. Corrida 6 km 
Será realizada com largada em frente a Subprefeitura na Conselheiro Pedreira (ao lado 
academia Way), seguindo em frente na esquerda na Guilherme Zuegue, entrando a 
direita e seguindo na Eugênio Ernesto Kunde, atravessando a Rua Olavo Bilac (estrada 
Dona Francisca) e entrando a direita na Rua João Eberhardt (mercado Brasília), após 
virando a esquerda a Rua Conselheiro Pedreira, e seguir pele rua Paulo Schramm,  até 
o contorno do 6km, retornado pela rua Paulo Schramm continuado pela Conselheiro 
Pedreira até a subprefeitura na chegada. 
 
4.2. Caminhada 5 km 
Será realizada com largada em frente a Subprefeitura na Conselheiro Pedreira (ao lado 
academia Way) na direção seguindo em frente a esquerda na Guilherme Zuegue, 
entrando a direita e seguindo na Eugênio Ernesto Kunde, atravessando a Rua Olavo 
Bilac (estrada Dona Francisca) e entrando a direita na Rua João Eberhardt (mercado 
Brasília), após vira-se a direta na rua Conselheiro Pedreira e continua até a chegada na 
Subprefeitura .  
 
 
5. Retirada do KIT (número de peito, camiseta, chip descartável) 
A retirada antecipada dos kits acontecerá no dia 09(nove) de abril- Sábado, na loja Cia 
do Esporte - Rua Mário Lobo – Shopping Cidade das Flores, Centro.  
O horário de retirada dos kits será no sábado das 10h às 17h. 
 O kit só poderá ser retirado mediante a apresentação do comprovante de inscrição ou 
identidade e entrega da doação de 1 kg de alimento não perecível. 
 
Nota: A organização e apoiadores poderão ofertar brindes na retirada de kits  
 
6. Inscrições Corrida e Caminhada 
 
As inscrições serão realizadas pelo site KM esportes www.ticketsports.com.br e 
www.km.esp.br e na Bella & Along (Pirabeiraba), até às 23:59 horas do dia 
05/04/2022, ou até atingir 450 inscritos, conforme cronograma descrito no item 7 
abaixo. 
 
 
7. Taxa de Inscrição Corrida e Caminhada 
 
 
Kit econômico sem camisa (número de peito, chip, medalha pós-prova):  
 
até o dia 20/03/2022, a taxa de inscrição será de R$50,00 (cinquenta reais)+ 1 (um) 
quilo de alimento não perecível, os quais deverão ser entregues na retirada do kit. 
 



De 21/03/2022 até 05/04/2022, a taxa de inscrição será de R$60,00 (sessenta reais) 
+ 1 (um) quilo de alimento não perecível, os quais deverão ser entregues na retirada 
do kit. 
 
 
Kit Standart (número de peito, chip, camiseta, medalha pós-prova):  
 
até o dia 20/03/2022, a taxa de inscrição será de R$55,00 (cinquenta e cinco reais)  + 
1 (um) quilo de alimento não perecível, os quais deverão ser entregues na retirada do 
kit. 
 
De 21/03/2022 até 05/04/2022, a taxa de inscrição será de R$65,00 (sessenta e cinco 
reais) + 1 (um) quilo de alimento não perecível, os quais deverão ser entregues na 
retirada do kit. 
 
 
7.1. Em respeito ao Estatuto do Idoso, atletas acima de 60 anos pagarão 50% 
do valor da inscrição. 
 
7.2. O valor da inscrição contempla número de peito, chip descartável, camiseta ou 
não, medalha de participação, kit frutas e água aos concluintes da corrida e 
caminhada. 
Obs: Na caminhada o participante não receberá o chip descartável nem o 
número de peito, o restante continua igual aos dos atletas que irão correr.  
A organização irá ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais do 
evento com cotas limitadas de quantidades PP-P-M-G e GG, sem a obrigatoriedade de 
disponibilização de estoque por tamanho ou cor, no ato da entrega do kit. 
 
 
8. A prova será realizada nos naipes, masculino e feminino, conforme abaixo: 
Masculino e Feminino 6 km e Caminhada e TROFÉU PARA O MAIOR 
GRUPO/EQUIPE DE INSCRITOS, SOMANDO-SE AS PROVAS DE 6km e 
CAMINHADA. 
 
 
9. Premiação 
 
9.1. GERAL MASCULINO E FEMININO – 6 km 
 
• 1º Lugar – Troféu 
• 2º Lugar – Troféu  
• 3º Lugar – Troféu 
• 4º Lugar – Troféu 
• 5º Lugar – Troféu 
  
Serão premiados, também, por categoria nos 6 km, com TROFÉU de 1º, 2º e 3º 
lugar para o Feminino e Masculino, respeitando o limite de idade nas provas 
permitida para participar; 
 

• 6 km:   14-24,25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,60+ 
 
Todos os participantes que concluírem seus percursos recebem medalha de 
participação no evento. 
 
Nota: A organização e apoiadores poderão ofertar brindes no dia da prova 
durante a premiação.  
 
 
10. Hidratação 
Serão dispostos de abastecimentos de água durante o percurso. Sendo o 
primeiro próximo ao Km 3 e o segundo na chegada.  
 
11. Disposições Gerais 



 
A prova inicia às 7:00h. 
 
DES. Art. 1º - Expirado o prazo de 1:30 horas será desativado o esquema de 
segurança e infraestrutura. 
  
Art. 2º - Todos os inscritos que concluírem a prova receberá fruta, medalha de 
participação e água. 
  
Art. 3º - Haverá um local definido para os participantes deixarem e retirarem seus 
pertences, onde somente serão recebidas bagagens acondicionadas em sacolas, bolsas 
ou mochilas. 
  
Art. 4º - Não será permitido ao atleta correr sem camiseta. Sob pena de 
desclassificação. 
  
Art.5º - Atletas sem o número de peito serão impedidos de passar pelo funil de 
chegada e automaticamente desclassificados se estiverem inscritos na prova. Esta 
medida será tomada para que não prejudique o bom andamento da prova e sua 
cronometragem. 
  
Art. 6º - O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não 
poderá ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda irregularidade 
ou atitude antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou forçar 
passagem dentro do funil de chegada será passível de desclassificação. 
  
Art. 7º - Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente 
trajado e não aglomerar. 
  
Art. 8º - As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a 
direção da prova. 
  
Art. 9º - As premiações serão entregues somente no dia do evento. 
  
Art. 10º - A 1ª Corre Pirabeiraba 164 anos, será realizada com o objetivo de promover 
qualidade de vida no Distrito de Pirabeiraba- Joinville-SC, bem como acontecerá com 
quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada caso alguma condição venha a 
pôr em risco a integridade física dos participantes. 

Art. 11º - O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, 
etc., com bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do 
participante. O “pacing” somente será permitido se o acompanhante estiver devidamente 
inscrito na prova. 
 
Art. 12º - Ao se inscrever no evento o atleta faz de forma pessoal e intransferível, não 
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, reembolso ou 
crédito para corridas futuras. 
 
Art. 13º - Cada atleta é responsável pelo seu próprio CHIP, assim, deixando a 
ORGANIZAÇÃO totalmente isenta de qualquer problema que venha a ocorrer, como no 
caso de perda ou danos a que venha interferir na não leitura pelo sistema de chip e no 
seu resultado de prova. 
 
Art. 14º - Ao proceder á inscrição, o participante declara-se conhecedor do 
Regulamento, como também declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando 
a organização e patrocinadores da prova de qualquer responsabilidade. 
 
Art. 15º - As colocações serão definidas pela apuração do tempo bruto para os cinco 
primeiros colocados geral. As demais classificações serão definidas pelo tempo liquido 
gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos 
tapetes de cronometragem. 
 



Art. 16º - A Organização, poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar 
prazos, elevar os valores ou limitar o número de inscrições, em função de 
necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio; 
 
Art. 17º -O atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data do pagamento da inscrição 
para solicitar o reembolso de acordo com o código de defesa do consumidor; 
 
Art. 18º - O resultado da corrida será publicado no site www.km.esp.br  
  
Art. 19º - Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora. 
 
 
 
      PROTOCOLO COVID-19- PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª corre Pira 
 
A realização do evento seguirá os protocolos sanitários aprovados no território nacional 
pelos órgãos responsáveis de prevenção e combate a COVID-19 e de acordo com a 
portaria conjunta SES/FESPORTE nº 1016 publicada pelo Governo Estadual no dia 13 
de setembro de 2021, conforme segue:  
- ARENA DO EVENTO- local da prova terá acesso controlado e monitorado;  
- USO GERAL E OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS. Os participantes deverão mantê-las 
durante a permanência no evento- arena de largada/chegada e áreas comuns do 
evento. No percurso a utilização de máscara será opcional; - Na chegada da prova, a 
organização oferecerá nova máscara aos participantes.  
- A 1ª CORRE PIRA, ocorrerá respeitando o limite-técnico de acordo com o mapa de 
risco na data do evento. - Haverá placas de comunicação, reforçando as medidas de 
distanciamento social e medidas de higiene. 
-Todos os participantes devem manter 1,5m de distância entre eles. - Os postos de 
hidratação serão montados em locais amplos, e disponibilizados com maior 
espaçamento, para evitar acúmulo de atletas. A organização sugere que o atleta leve 
sua própria hidratação. A hidratação será no formato de autoatendimento e os staffs 
farão apenas a reposição nos recipientes;  
- Não será permitido serviço de guarda-volumes, massagem, correr sem camiseta, 
instalar tendas de assessoria e áreas de convivência; 
- Fica proibido a cerimônia de premiação. A organização vai realizar a entrega de 
troféus devidamente higienizados. Os resultados serão divulgados digitalmente, pelo 
site: km.esp.br – aba “resultados”;  
- A entrega de medalhas e frutas serão realizadas por staff devidamente paramentado 
e com distanciamento de 1,5 metros;  
- Os banheiros químicos serão higienizados com aplicação de produtos desinfetantes; - 
Serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool em gel 70% para 
higienização das mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil 
visualização e acesso;  
- Assessorias e grupos esportivos devem realizar as respectivas inscrições, 
normalmente, no site da empresa contratada para esta finalidade. Consequentemente, 
para este evento não teremos separação e entrega de kits por equipes, somente 
entrega individual. 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  
Declaro para os devidos fins (eu e meus sucessores) que isento a organização, 
patrocinadores e local de realização de quaisquer responsabilidades relacionadas à 
eventuais acidentes que possam acontecer durante o evento.  
  

Autorizo e cedo os direitos de utilização das imagens feitas no evento (fotos, vídeos, 
inclusive aéreo) para a divulgação desse e de outros dessa empresa. Filmes e 
fotografias relativos à prova têm o direito reservado a organização.  
  



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.  

 Ao inscrever-se, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os 
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, para que a qualquer tempo 
enviem em seu nome, telefone, no endereço eletrônico, físico, SMS (ou qualquer outro 
fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.   

Concordo  que  os  dados  pessoais  fornecidos  serão  
utilizados para envio de conteúdo informativo, analítico e publicitário sobre Produtos, 
serviços e assuntos gerais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.  
  

Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para participação são de 
minha inteira responsabilidade, bem como qualquer prejuízo, dano material ou moral 
causado pelo atleta inscrito à outro ou a terceiros, sendo seus atos, de única e 
exclusiva responsabilidade do mesmo.   

 

Ao  se  inscrever,  o  
PARTICIPANTE assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, 
durante e depois do evento. Os dados fornecidos no ato da inscrição são de total 
responsabilidade minha e/ou meu técnico, dirigente ou coordenador.  
  

Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo 
percurso, nenhum material político, promocional ou publicitário sem autorização por 
escrito da organização.   

Aceito não portar ou utilizar qualquer tipo de material ou objeto que ponha em risco a 
segurança do evento, dos participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado 
pela organização ou autoridades das áreas do evento.  
  

Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 
prestadores de serviços, ou qualquer mídia ou veículo, declaro que aceito o 
regulamento do evento e respeitarei as áreas da organização destinadas às mesmas. 
(Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se conflitante com 
os patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, poderá aparecer em 
propaganda dentro da área do evento).   

Tenho conhecimento que está vedada à montagem de estrutura de apoio a equipes em 
locais inadequados ou que interfiram no andamento do evento, podendo esta estrutura 
ser retirada em qualquer tempo.   

Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo 
pagamento da taxa de inscrição.   

É de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas pela 
1ª CORRE PIRA, por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar 
o site e páginas do evento nas redes sociais para verificar possíveis modificações e/ou 
informações referentes ao evento.  
 
Atesto que me encontro em perfeitas condições físicas, de saúde compatível e ter me 
preparado para o esforço a que vou me submeter. Também me encontro em dia com 
rigorosa avaliação médica, teste ergométrico entre outros para realizar a prova, 
recomendada pela organização pois a mesma não se responsabilizará pela saúde dos 
participantes.   



No ato da inscrição, o participante deverá ler e concordar que leu o regulamento, não 
podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.  

Estou ciente que por conta da pandemia do Covid-19, da evolução dos acontecimentos 
e discussões referentes ao protocolo de medidas de segurança, até a data do evento, 
podem acontecer alterações nesse regulamento visando a segurança de todos, seja na 
entrega de kits, arena do evento, formato de largadas, adiamento da data, premiações 
entre outros. Todas serão divulgadas antecipadamente nos canais da 1ª Corre Pira. 

Caso a 1ª Corre Pira não seja realizada na data de 10/04/2022, em função da 
pandemia da COVID-19 (CORONAVÍRUS), de futuros decretos e portarias de órgãos 
públicos competentes Federais, Estaduais ou Municipal, e venham a serem 
transferidas, as inscrições já realizadas e pagas continuarão, automaticamente, 
válidas para as novas datas a serem definidas. 

 

. 

Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e ao EVENTO pertencem à 
ORGANIZADORA.  

 

Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDAE, isentando, assim, quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação nesta PROVA.  

  
 

13. Informações gerais sobre o evento 
Telefone/ whatsapp 0xx(47) 999378467 Alessandra Salomão Blank (Tim) 
E-mail:alessandra_blank@yahoo.com.br 
face: @alessandrasaúde e @pilates_bellaealong -  instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


