REGULAMENTO DO EVENTO – MEIA MARATONA APOLO 21
Nome do evento: MEIA MARATONA APOLO 21 – 5K, 10K E 21K
Data: 07 DE AGOSTO DE 2022

Cidade: Praia Grande
Horário: Largada às 7 horas com concentração a partir das 6 horas da manhã.
Local da largada: Na avenida da praia no Canto do Forte.
Percurso: Pela avenida da praia com chegada no mesmo local da largada.
Atenção: Idade mínima 18 anos
INSCRIÇÕES: As inscrições serão feitas até dia 01/08/2022 pelo site www.corremuito.com

KITS E VALORES: 1º LOTE ATÉ DIA 30/06 (OU LIMITE DE 200 VAGAS) E 2º LOTE A PARTIR DE 01/07
KIT CORREDOR: Somente medalha de conclusão e kit pós-prova (água, barrinha de cereal, fruta e suco) - 100 Kits
disponíveis.
KIT CORREDOR 5K E 10K: 1º lote por R$ 79,90 e 2º lote por R$ 89,90
KIT CORREDOR 21K: 1º lote por R$ 89,90 e 2º lote por R$ 99,90
** Desconto para idoso somente no KIT CORREDOR – que não inclui produtos. (descontos não cumulativos)
KIT SOL (básico): camiseta manga curta + sacochila + medalha de conclusão e kit pós-prova (água, barrinha de cereal,
fruta e suco)
KIT SOL 5K E 10K: 1º lote por R$ 99,90 até 31/03 e 2º lote por R$109,90 de 01/04 até 31/05
KIT SOL 21K: 1º lote por R$ 119,90 até 31/03 e 2º lote por R$129,90 de 01/04 até 31/05
KIT APOLO: Camiseta manga curta + camiseta manga longa + sacochila + medalha de conclusão e kit pós-prova (água,
barrinha de cereal, fruta e suco)
KIT APOLO 5K, 10K E 21K: 1º lote por R$139,90 até 31/03 e 2º lote por R$149,90 de 01/04 até 31/05
PERCURSOS 5K, 10K E 21K: Pela avenida da praia com retornos diferentes para cada distância e com chegada no

mesmo local da largada.
DESCONTO PARA GRUPOS NA CORRIDA: (Inscrições feitas em um único pedido somente para Kit SOL, exceto idoso)
Grupo de 10 corredores: 10% no valor de inscrição.
A partir de 20 corredores: 10% no valor da inscrição + 01 cortesia Kit Sol para o capitão da equipe (20 + 1).
Mais informações pelo: dbueno@dbueno.com.br (descontos não cumulativos).
RETIRADA DO KIT - NÚMEROS, CHIPS E CAMISETAS. - *NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NO DIA DA PROVA
RETIRADA DE KITS: Dia 06/08/2022 das 10 às 20 horas na loja A ESPORTIVA do Brisamar Shopping em São Vicente.
Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão Organizadora.
RETIRADA POR TERCEIROS: A retirada de kit poderá ser efetivada por terceiros mediante a apresentação de cópia de
um documento de identificação com foto do participante.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará impedido de participar da corrida
e perderá o direito ao kit.
NÃO SERÁ TROCADO O TAMANHO DE CAMISETAS NA ENTREGA DE KITS (escolha o tamanho correto na inscrição)*
A camiseta da prova que será entregue no kit do ATLETA é um brinde alusivo ao evento e apenas uma cortesia da
ORGANIZAÇÃO, cujo tamanho deverá ser escolhido pelo ATLETA no ato da inscrição.
IMPORTANTE: NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NÃO RETIRADOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO. O atleta inscrito que
não retirar o kit no prazo estipulado perderá o direito ao mesmo.
ATENÇÃO EQUIPES COM MAIS DE 20 INSCRITOS: entrar em contato pelo email dbueno@dbueno.com.br até 05 dias
úteis antes do evento para agendamento da retirada dos Kits.
A retirada do kit para atletas ACIMA DE 60 ANOS deverá ser feita pela própria pessoa mediante comprovação de
documento de identidade com foto, não será permitida EM HIPÓTESE ALGUMA, a entrega para outra pessoa, mesmo
com todos os comprovantes em mãos.

CRONOMETRAGEM
A cada competidor da corrida e caminhada será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem
rasura ou alterações.
Em nenhuma hipótese será permitida a participação de atletas sem o número de peito ou o chip.
O chip é de uso único e descartável, não sendo necessária a devolução do mesmo ao final da prova (Inscritos como
caminhantes, se houver, não recebem chip).
O tapete de largada será desativado após 10 minutos do sinal de largada da prova.
Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela IAAF, CBAT, FPA, Justiça
Desportiva ou Justiça Comum, não poderá ser inscrito na prova. Caso se inscreva omitindo determinada condição, com a
referência supra, sua inscrição será considerada sem efeito.
O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de, durante o decorrer da prova, retirar da mesma qualquer atleta que
não tiver condições de saúde adequadas para a prática esportiva.
Cada atleta terá um número de peito e chip, da qual não pode ser repassado a outro atleta, sendo este motivo de
desclassificação.
O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade no momento da largada estará
passível de desclassificação.
OBS: HAVERÁ TAPETE PARA CONTROLE DE CHIP NO PERCURSO.
DA ORGANIZAÇÃO
A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos no percurso. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis
têm a informação do trajeto da corrida com antecedência.
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.
A corrida será realizada com chuva ou com sol, podendo ser cancelada ou transferida caso o MAL TEMPO IMPEÇA O
PERCURSO DOS ATLETAS ou condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes.
Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta ou atletas venham a sofrer durante o transcurso do evento
não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova.
Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final.
A corrida terá duração máxima de 2h30min.
GUARDA-VOLUME
Haverá guarda-volumes no local de largada à disposição de todos os participantes até o limite das 7h.
A organização do evento não se responsabiliza por objetos de valor (celulares, óculos, relógios, tablets etc.) deixados
no guarda-volumes. - O guarda-volumes será desativado às 10h00.
HIDRATAÇÃO
Haverá postos de água no percurso e na chegada.
POSTO MÉDICO
A prova contará com posto médico e ambulâncias à disposição dos participantes que necessitem de atendimento
imediato e também para possíveis remoções.
MEDALHAS
Após a conclusão do evento todos os participantes receberão medalhas de participação, desde que estejam com o
número de peito de atleta. (A MEDALHA É DE CONCLUSÃO DA PROVA, NÃO FAZENDO PARTE DO KIT)
PREMIAÇÃO
A premiação será assim distribuída:
21K GERAL: TROFÉU para os 10 (Dez) primeiros colocados (masc/fem);
10K GERAL: TROFÉU para os 05 (Cinco) primeiros colocados (masc/fem);
5K GERAL: TROFÉU para os 05 (Cinco) primeiros colocados (masc/fem);
CATEGORIAS DE IDADE – 21K, 10K e 5K: MEDALHA ESPECIAL para o primeiro colocado de cada categoria por idade (masc/fem).
Masc e Fem: 18 a 19/20 a 24 / 25 a 29 / 30 a 34 / 35 a 39/ 40 a 44 / 45 a 49 / 50 a 54 / 55 a 59 / 60 a 64 / 65 a 69 e 70 anos acima.

OBS: NO DIA DO EVENTO SERÁ FEITA A PREMIAÇÃO GERAL MASC./FEM E PRIMEIRO COLOCADO DAS CATEGORIAS DE
IDADE ACIMA, OS GANHADORES NÃO PRESENTES NO MOMENTO DA PREMIAÇÃO, DEVERÃO RETIRAR SEU TROFÉU/
MEDALHA A PARTIR DA QUARTA-FEIRA POSTERIOR AO EVENTO E ATÉ 30 DIAS APÓS O EVENTO, NA LOJA A
ESPORTIVA DO SHOPPING PRAIAMAR.
Os resultados serão publicados no site www.corremuito.com em até 48h após o evento.
AS INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CHIPTIMING, SENDO A EMPRESA
CONTRATADA E RESPONSÁVEL PELA CRONOMETRAGEM DO EVENTO.

REGRAS ESPECÍFICAS
• O Atleta declara que as informações prestadas no ato da inscrição são verdadeiras e assume total
responsabilidade sobre elas.
• A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos, alterar valores, alterar o
percurso/distância ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidade,
disponibilidades técnicas e estruturais, sem prévio aviso.
• A organização do evento, bem como seus PATROCINADORES, CO-PATROCINADORES E APOIADORES, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do atleta.
• Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão. Todos os atletas inscritos autorizam previamente a ORGANIZADORA da prova filmar e fotografar
seu "número de peito" e todo o seu corpo, cedendo o ATLETA a sua imagem para a ORGANIZADORA da prova
que poderá utiliza-la para fins de divulgação da prova; divulgação de provas futuras; programas e matérias
jornalísticas, renunciando, expressamente ao direito de receber da ORGANIZADORA da prova ou de quem quer
que seja, qualquer valor, quantia e/ou indenização pela cessão gratuita da sua imagem.
• Todos os ATLETAS que cometerem Ilícitos penal e civil, como por exemplo, (mas não se limitando), inscrever-se
como “idoso”, ou outra “categoria especial” com valor de inscrição reduzido e, não estar enquadrado na
referida categoria estarão sujeitos à propositura de medidas judiciais nas esferas civil e criminal, podendo a
ORGANIZADORA da prova cobrar a inscrição e todas as despesas que tiver para apuração do ilícito criminal e
respectiva cobrança da inscrição, inclusive, custas, despesas processuais, despesas extraprocessuais e
honorários advocatícios.
• O ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza os ORGANIZADORES, para que a qualquer tempo enviem em seu
nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer
outro tipo de correspondência.
• O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, que consultou um médico e é
conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e treinou adequadamente para a prova, isentando de
qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e REALIZADORES, em seu nome e de seus
sucessores.
• Os organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os
participantes do evento, tanto da corrida como para caminhada. Não corra riscos desnecessários, sua vida é o
que você tem de mais importante.
• A data final para as inscrições será dia 01/08/2022 - NÃO SERÁ FEITA INSCRIÇÃO NO DIA DA PROVA.
IMPORTANTE: O ATLETA que fez o uso do benefício concedido pelo Estatuto do Idoso e cedeu o seu número de peito
ou chip a outro ATLETA para correr em seu lugar, autoriza a ORGANIZAÇÃO a emitir uma cobrança através de boleto
bancário do valor da diferença que foi paga no ato de sua inscrição.
*TAMANHOS DE CAMISETAS DISPONÍVEIS ATÉ 20/07/2022: Após essa data, somente tamanho TRADICIONAL M
CAMISETA BABY LOOK: P, M, G, GG E XGG.
CAMISETA TRADICIONAL: P, M, G, GG E XGG.
(CONFORME LAYOUT DE MEDIDAS NO SITE)
• No kit Apolo a camiseta manga longa terá o mesmo tamanho da camiseta manga curta do escolhida no kit.
IMPORTANTE:
Declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade, que consultei um médico e que sou conhecedor de
meu estado de saúde e capacidade atlética e treinei adequadamente para a prova, isentando de qualquer
responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES, PATROCINADORES E APOIADORES, em meu nome e de meus
sucessores. Autorizo por meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas (TV, Jornais, Revistas,
Internet, Vídeos, etc.) por tempo indeterminado.
AO ME INSCREVER EU DECLARO QUE ESTOU DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO EVENTO.

