REGULAMENTO
1. A 5ª Corrida e Caminhada Luiz Guilherme - 5KM, será realizada no domingo, dia 14 de agosto de
2022;
2. A largada da prova será em frente a Igreja Católica Nossa Senhora de Guadalupe, na Rua Nossa
Senhora de Guadalupe s/n. Jardim das Orquídeas, em qualquer condição climática. Poderão participar
da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento.
Oficial da prova:
2.1. Corrida 5KM: largada 8:00h00
2.2. Caminhada 5KM: largada 8:00h00
3. A CORRIDA será disputada na distância de 5km, com percurso aferido pela própria organização,
com participação e conhecimento do departamento de trânsito e a federação Paulista de Atletismo.
- A prova terá a duração máxima de 1:15h00;
4. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é de 18 (dezoito) anos. Os atletas
menores de 18 anos só poderão participar, obrigatoriamente com autorização por escrito do pai ou de
um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um Documento de
Identidade que será retido pela organização na retirada do KIT;
5. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada, o
participante aceito todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua
participação no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste
regulamento;
6. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não
comunicar os organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente
ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização
da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova;
7. As inscrições serão Online e realizadas também nas lojas divulgadas na pagina oficial da corrida no
Instagram e facebook . Corrida e Caminhada Luiz Guilherme.
PREÇO
Com camisa: R$ 70,00
Sem camisa: R$ 50,00
- Por se tratar de uma corrida popular de rua sem fins lucrativos dependemos dos valores de inscrições
para estruturar a corrida e suas premiações. Portanto não conseguimos descontos na taxa de
inscrições.
8.

As inscrições terão inicio no dia 25/04/2022 e serão encerradas no dia 05/08/2022, ou antes, caso
seja ultrapassado o limite de inscrições (500)

9. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar
ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio;

10. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas nos dados pessoais.
Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova;
11. O Dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova ou não compareça
no dia de sua realização;
12. Os escritos em lojas físicas poderão retirar seu kit na semana da prova no mesmo local;
13. Entregues de kits da corrida com inscrições online somente no dia do evento, das 06:10h ás 07:30h;
14. O participante que retirar o kit para outro, deverá estar munido da autorização e documento deste;
15. Os participantes de 60 anos acima só poderão retirar o kit pessoalmente e munidos de documento;
16. O kit de corrida será composto por um número de peito aos corredores, alfinetes e chip. Serão também
entregues uma camiseta da corrida para quem optou por essa opção. (Inscrições que não optaram
pela camisa não terá o mesmo incluso). O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante
apresentação do protocolo de inscrição que gerará o seu número de peito;
17. O tamanho das camisetas é tamanho único. Não haverá troca de camisetas, somente se houver
disponibilidade;
18. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes
que não cumprirem este artigo;
19. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito;
20. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
21. A entrega do chip de cronometragem será efetuada junto com o Kit, apenas para corredores;
22. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé, na posição vertical;
23. Ao final da prova, não haverá necessidade do atleta realizar a devolução do Chip, pois o mesmo é de
uso único, e pode ser guardado como recordação do evento;
24. O uso do chip é obrigatório para o público de corredores de 5KM, acarretando na desclassificação do
atleta quando se observar por algum fiscal à falta do uso do chip;
25. Para o público de caminhantes, não haverá chip em seu kit;
26. Para receber a medalha, é obrigatório que o atleta esteja portando o número de peito. Só será entregue
1 (uma) medalha por atleta;
27. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência (60 minutos
antes da largada), quando serão dadas as instruções finais;
28. Os atletas terão o tempo máximo de 10 minutos após o tiro de largada para dar início a sua participação,
após este limite o atleta será impedido de passar pelo pórtico de largada, isso ocorre para que não
comprometa a logística do evento e a própria segurança dos participantes do evento;

29. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório o uso do número
do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação dos números implicará em sua desclassificação;
30. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da
prova;
31. PREMIAÇÕES
A CLASSIFICAÇÃO dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação
(tempo / ordem de chegada).
A Premiação dos atletas inscritos se dará por da seguinte forma Masculino e Feminino:
Geral. 1º ao 5º
Premiação: troféu personalizado e medalha.
R$500 para o primeiro colocado M/F
R$300 para o segundo colocado M/F
R$200 para o terceiro colocado M/F
R$500 para o primeiro melhor colocado geral morador do bairro M/F
Troféu personalizado e medalha
18 á 24 anos . 1º ao 3º F/M
25 á 29 anos . 1º ao 3º F/M
30 á 34 anos . 1º ao 3º F/M
35 á 39 anos . 1º ao 3º F/M
40 á 44 anos . 1º ao 3º F/M
45 á 49 anos . 1º ao 3º F/M
50 á 54 anos . 1º ao 3º F/M
55 á 59 anos . 1º ao 3º F/M
60 á 64 anos . 1º ao 3º F/M
Acima de 65 anos . 1º ao 3º F/M
Troféu Motul | Maior Idade 1º F/M
Troféu JSL | 3 Maiores Equipes
Troféu Bulhões | Ação Social 1º ao 3º (Maior arrecadação de alimentos)
Troféu Pedro Bento | 3 Equipes mais animadas
Troféu Rose Matos | Moradores do bairro mais bem colocado – 1º ao 3º M e F

32. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de
premiação for iniciada para a apresentação da classificação geral. O atleta que não comparecer ao pódio
durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito ao prêmio, conforme determinação da
organização da prova;
33. Os resultados oficiais estarão disponíveis na nossa rede social – Facebook /Corrida e Caminhada Luiz
Guilherme, assim que repassada pela empresa contratada;
34. Ao participar, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o
Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedora 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;
35. 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;
36. 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;
37. haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância, e segurança por todo o percurso da
prova que será garantida pelos órgãos competentes;

38. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários, vestiários e guarda-volumes apenas na
região da largada/chegada da prova;
39. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para
atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para remoção e o atendimento
médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE
PÚBLICA sob responsabilidade desta;
40. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento
eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu
atendimento médico;
41. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no guardavolumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer
durante a participação no evento. Este serviço é uma cortesia aos participantes;
42. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente a 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;
43. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação
dos participantes;
44. 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;
45. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os
direitos de utilização de sua imagem para o Orquídeas + Vida, seus patrocinadores, apoiadores e a
organização da prova;
46. Ao longo do percurso de 5Km da prova haverá ao menos 03 (dois) postos de hidratação com água;
47. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta
minutos após a divulgação;

48. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e /ou pelos
ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

Agradecemos á todos, e ficamos a disposição.

Organização
Cristiano A Souza
Projeto Orquídeas + Vida.

