
REGULAMENTO DE CORRIDA DE RUA CLAUDINHA E BRENINHO TRAINING

CAPÍTULO I – A CORRIDA DE RUA

Artigo 1º - A corrida será realizada no dia 25/06/2022.

Artigo 2º. O horário de largada da corrida será às 07H00 na Orla da Praia de Copacabana, na Av.

Atlântica, em frente ao Posto 5, Rio de Janeiro/RJ.

Parágrafo único – O horário de largada da corrida ficará sujeita às alterações em razão da

quantidade de inscritos e de eventuais problemas de ordem externa, tais como, tráfego

intenso, falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de energia.

Artigo 3º. A corrida será disputada na distância de 4 km e 8km, com percurso determinado que

será divulgado na página oficial do funcional.

Artigo 4º. A corrida terá duração de mais ou menos 02 (duas) horas.

Artigo 5º Esta corrida é organizada pelo Funcional Claudinha e Breninho Training. Cláudia,

Breno e demais ajudantes irão estar disponíveis para resolver qualquer problema ou responder

dúvida durante a corrida.

Artigo 6º. A corrida será disputada nas categorias individual masculino e individual feminino

em modalidade de 4km e de 8km.

CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO

Artigo 7º. 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.

Artigo 8º. As inscrições poderão ser realizadas diretamente com Cláudia ou Breno e, pela

Internet, no site ... e custarão: I – Kit participação - R$ 39,00 (trinta e nove reais); II – Kit básico

– R$ 79,00 (setenta e nove reais) e III – Kit completo – R$ 99,00 (noventa e nove reais). O valor

do kit participação dará direito ao atleta a participar da corrida, já os valores dos Kits básico e

completo darão direito ao atleta a participar da corrida e a retirar, no dia da corrida, o seu kit

de participação.

Artigo 9º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o(a) atleta aceita todos os

termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de

acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte integrante deste regulamento.

Artigo 10º. As inscrições serão encerradas 1 (um) dia antes do sábado marcado para a

realização da corrida.

Artigo 11º. A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o(a) atleta(a) comunique a

desistência da corrida.

Artigo 12º. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser

substituída por outra, em qualquer situação.



CAPÍTULO III – ENTREGA DE KITS

Artigo 13º. A entrega do kit acontecerá no dia da corrida ou com antecedência conforme

acordado entre o(a) atleta e os responsáveis da corrida.

Artigo 14º. O KIT PARTICIPAÇÃO de corrida será composto por um número de peito e por uma

medalha (pós-prova).

Artigo 15º. O KIT BÁSICO de corrida será composto por um número de peito, camiseta e

medalha (pós-prova).

Artigo 16º. O KIT COMPLETO de corrida será composto por um número de peito, camiseta,

garrafa, bolsinha, viseira e medalha (pós-prova).

Artigo 17º. O tamanho das camisetas está sujeita à alteração, de acordo com a disponibilidade.

CAPÍTULO IV – INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA

Artigo 18º. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos meia hora de

antecedência 06H30, quando serão dadas as instruções finais.

Artigo 19º. A cada atleta será fornecido um número que deve 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.

Artigo 20º. Os(as) atletas serão classificados na ordem em que qualquer parte do corpo/tronco

(ficando excluídos cabeça, pescoço, braços, pernas, mãos ou pés) atinja a linha de chegada.

CAPÍTULO V – PREMIAÇÃO

Artigo 21º. A premiação desta corrida será assim distribuída: I – O 1º atleta colocado na

categoria masculina na corrida de 4 km e o 1º atleta colocado na categoria masculina na

corrida de 8km, receberão troféus, podendo, eventualmente, receber prêmios. II – A 1º atleta

colocada na categoria feminina na corrida de 4 km e a 1º atleta colocada na categoria feminina

na corrida de 8km, receberão troféus, podendo, eventualmente, receber prêmios.

Artigo 22º. Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem

regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de

participação (finisher).

Parágrafo único – Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta.


