
 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

1- FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO: 

 

1.1 A 1ª Corrida Tiago Conceição, será realizada no dia 10 de julho de 2022, tem 

como objetivo movimentar as pessoas que gostam da prática esportiva, e 

consequentemente, trazer bem-estar e saúde. 

 

1.2 O horário de largada será às 07:00h, no campo municipal Cristóvão Reinert 

dos Santos, Rua Alfredo Cuque (ao lado da rodoviária), São João Batista-SC, 

88240-000, com qualquer condição climática. 

 

1.3 A corrida será disputada nas distâncias de 3km (caminhada), 3km, PCD 

(Pessoas com deficiência), Cadeirantes 5km e 10km, divulgado o percurso no 

site https://www.ticketsports.com.br/. 

 

1.4 A corrida terá duração máxima de 2 (duas) horas para completar o percurso. 

 

1.5 No local, haverá guarda volume que será desativado 30 minutos após a 

finalização da prova. 

 

1.6 Esta corrida é organizada pela empresa ASSESSORIA ESPORTIVA TIAGO 

CONCEIÇÃO, com a supervisão técnica da Federação Catarinense de 

Atletismo. Será criada uma Comissão Organizadora, constituída por 

funcionários e colaboradores da empresa organizadora, que terá competência 

para resolver qualquer problema ou responder dúvidas durante a corrida. 

 

1.7 A corrida será disputada nas categorias de forma individual masculino e 

feminino. 

 

https://www.ticketsports.com.br/


1.8 A idade mínima para participar da prova é de 15 anos. (3km, 5km). 

 

1.9 Não haverá premiação no geral e em categorias para PCD (Pessoas com 

deficiência), e cadeirantes, apenas medalhas. 

 

1.10 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público 

em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a 

Assessoria Esportiva Tiago da Conceição, seus patrocinadores, apoiadores e 

a organização da prova. 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 corrida, 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 corrida 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 corrida por escrito.  

 

1.11  Ao participar deste evento, o (a) inscrito (a) autoriza o envio de mensagens 

informativas via e-mails, cartas, torpedos SMS, WhatsApp e por outros meios, 

para seus telefones e endereços cadastrados, podendo a qualquer momento 

solicitar o não recebimento das mensagens, se assim desejar. 

 

2- DA INSCRIÇÃO: 

 

2.1. Poderão participar da corrida o (a) competidor (a), aqui denominado (a) atleta, 

que se inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à 

inscrição no prazo determinado e expressar concordância com as normas deste 

Regulamento. 

 

2.2.  O preço da inscrição no evento esportivo será aquele descrito em tempo real no 

site parceiro da inscrição, https://www.ticketsports.com.br/, sendo o valor final 

definido segundo critérios de disponibilidade do número de inscrições por lote. 

https://www.ticketsports.com.br/


 

2.3. As inscrições serão realizadas por lotes determinados por tempo e quantidade de 

vagas seguindo a seguinte programação:  

 

Lote 1:  

Data 29/04/2022 à 31/05/2022. 

Caminhada 3km: R$ 70,00 (Setenta reais); 

PCD/ Cadeirantes (3km): R$40,00 (Quarenta reais); 

3km: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais); 

 5km: R$ 95,00 (Noventa e cinco reais); 

10km: R$ 95,00 (Noventa e cinco reais). 

 

Lote 2: 

Data 01/06/2022 à 20/06/2022. 

Caminhada 3km: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais); 

PCD/ Cadeirantes (3km): R$45,00 (Quarenta e cinco reais); 

3km: R$80,00 (Oitenta reais); 

5km: R$100,00 (Cem reais); 

10km: R$100,00 (Cem reais). 

 

2.4. Será cobrado, pela inscrição online, o valor de taxa de administração do 

site, tarifa que garante não só a segurança e conveniência da transação realizada pelo 

atleta, mas também remunera os seguintes serviços: (i) controle de confirmação e 

autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras; (ii) sistema de 

segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas 

informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes; (iii) disparo de e-mail 

de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da confirmação do 

pagamento); (iv) disparo de e-mail de confirmação da venda (ou reprovação) de 

inscrição após a confirmação do pagamento; (v) custo de banda de acesso à internet. 

 

2.5. Não será reembolsado o atleta que desistir ou outros afins de participar da 

prova. 

 



2.6. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e pessoas com 

Deficiência – PCD/ Cadeirantes, terão direito a desconto de 50% no valor da 

inscrição. O documento original de identidade deverá ser apresentado para retirada do 

kit para comprovação do direito. 

 

2.7. . Todas as solicitações de troca de modalidade de inscrição deverão ser 

solicitadas pelo atleta inscrito através do SAC do site até a data de 20/06/2022, 

mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

 

2.8. Todo participante inscrito estará coberto por Apólice de Seguro individual 

válida a partir da largada das provas, até o tempo técnico limite para sua conclusão. 

 

3- DO KIT E DA SUA ENTREGA: 

 

3.1. Todo participante receberá um kit com número de peito, chip, camiseta e brinde 

dos patrocinadores. 

 

3.2. A retirada do kit deverá ser feita no dia 09 de julho de 2022, nos horários 09:00h 

até 16:15h, na loja Super Wind (Calcebem Calçados), na Rua Nereu Ramos nº 

164, (ao lado do Banco do Brasil) na cidade de São João Batista – Santa Catarina. 

 

3.3.Caso o atleta não more no Vale do Rio Tijucas e não consiga buscar seu kit no 

sábado, este terá 30min (06h às 06h30) para retirá-lo. 

 

3.4.Para retirar o kit, o participante deverá levar 1kg de alimento não perecível que 

será doado para a instituição Bethânia da Cidade, devendo ainda, apresentar 

documento com foto (RG ou Carteira de Habilitação). Importante, portar o 

comprovante da inscrição e o boleto bancário pago para o caso de necessidade de 

verificação. 

 

3.5.Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá 

retirá-lo em seu lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar uma autorização 

disponível no site da inscrição do evento, preenchida, na qual conste o nome, RG 

e telefone de quem está retirando, acompanhado da confirmação da inscrição e/ou 

o boleto bancário pago. 



 

4. INSTRUÇÕES E REGRAS DA CORRIDA: 

 

4.1. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos meia hora de 

antecedência às 06h30, quando serão dadas as instruções finais. 

 

4.2. A cada atleta será fornecido um número que deverá ser usado visivelmente no 

peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo 

passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem esta obrigação. 

 

4.3. É obrigação dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da prova, este será 

disponibilizado no site oficial da inscrição da corrida. 

 

4.4. A participação do (a) atleta na corrida é estritamente individual sendo proibido o 

auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia 

autorização por escrito da empresa organizadora. 

 

4.5.O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, com 

bicicleta e outros meios (pacing) resultarão na desclassificação do (a) atleta. 

 

4.6. Na hipótese de desclassificação dos atletas em primeira colocação, serão 

chamados os classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

 

4.7. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou 

declives que possam existir no percurso. A empresa organizadora não se 

responsabiliza por possíveis defeitos na pista. Por conta disso, os atletas terão a 

informação das ruas que integram o percurso da corrida com antecedência. 

 

4.8. Os atletas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 

para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso 

às áreas distintas do percurso demarcado, 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 corrida. O 

descumprimento destas regras causará a desclassificação do (a) atleta. 



 

4.9. O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir sua progressão, 

estará passível de desclassificação da corrida. 

4.10. Não será permitido ao atleta continuar a corrida que tenha voluntariamente 

deixado o percurso. 

 

4.11. O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for 

determinado por um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

5. DAS CATEGORIAS 

 

MASCULINO FEMININO 

15 a 19 anos 15 a 19 anos 

20 a 24 anos 20 a 24 anos 

25 a 29 anos 25 a 29 anos 

30 a 34 anos 30 a 34 anos 

35 a 39 anos 35 a 39 anos 

40 a 44 anos 40 a 44 anos 

45 a 49 anos 45 a 49 anos  

50 a 54 anos  50 a 54 anos 

55 a 59 anos  55 a 59 anos 

60 a 64 anos  60 a 64 anos 

65 a 69 anos  65 a 69 anos 

70 + anos  70 + anos 

 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

 

6.1.Todo atleta que completar a prova receberá uma medalha de participação. 

 

6.2.Serão premiados os atletas do 1º ao 3º colocado geral nos naipes masculino e 

feminino das provas 3km, 5km e 10km (corrida). 



 

6.3.Os atletas classificados do 1º ao 3º geral, saem da categoria e não receberão 

premiação. 

 

6.4.Serão premiadas todas as categorias do 1º ao 3º colocado nos naipes masculino e 

feminino da prova de 10km. 

 

6.5. Não haverá premiação nas categorias 3km e 5km, somente premiação geral. 

 

6.6. Todo atleta que receber premiação, deverá, obrigatoriamente se apresentar no 

pódio com camiseta. 

 

6.7. Medalhas/Troféus não retirados, não serão guardados e não serão enviados pelo 

correio. Caso o atleta não compareça na premiação, deverá solicitar a presença 

de um representante do pódio. 

 

6.8.   IMPORTANTE: Não haverá premiação em dinheiro. 

 

 

 

7. ASSESSORIAS 

 

7.1. A partir de 20 atletas inscritos, haverá desconto de 10% ao finalizar a inscrição. 

7.2. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos NÃO terão outro tipo de 

desconto em inscrições de assessoria. Somente o desconto pela sua idade. 

7.3.Cadeirantes e PCD deverão se inscrever de forma individual, mesmo que 

pertençam a alguma assessoria, haja vista que esse grupo também já possui 

desconto. 

7.4.As inscrições realizadas por assessoria serão no próprio site da 

https://www.ticketsports.com.br/. 

7.5.Haverá premiação para a maior assessoria. (Troféu). 

 

 

BOA PROVA!!! 

 

 

DIRETOR GERAL DA PROVA 

 

Tiago da Conceição Pacheco. 
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