
 

 

 
                                        

 
 

 

REGULAMENTO 

 

1. O EVENTO 
 

1.1. A CORRIDA DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO / BICENTANÁRIO DA 
INDEPENDENCIA, será um evento esportivo de corrida e caminhada a 
pé, na distância de 6 Km, realizada com os objetivos sociais de promoção 
e fomento da SAÚDE, BEM-ESTAR, QUALIDADE de VIDA, TURISMO e CUL-
TURA, a todos os seus participantes. O evento será 11/09/2022 (Do-
mingo), no CAvEx, na Estr. Mun. Dos Remédios, 2135 - Itaim, na cidade 
de TAUBATÉ/SP.  
 
1.2. Como ação social arrecadaremos 1 (um) quilo de alimento, na reti-
rada do Kit Atleta, a ser distribuído para instituições de caridade.  

 

1.3. A Largada será no seguinte horário: 

• 09:30 horas – TODAS AS CATEGORIAS 

 

  Ajustes poderão ser feitos pela Organização do Evento. 

 

1.4. A Corrida  
• Hidratação: Distâncias 3,8 Km 
• Percurso: Misto (asfalto e terra) 
• Tempo Limite 1:00 horas 

• Idade Mínima 15 anos 

 

1.5. A Caminhada 

• Hidratação: Distâncias 3,8 Km 

• Percurso: Misto (asfalto e terra) 

• Tempo Limite 2:00 horas 

• Idade Mínima 12 anos (Obrigatória Presença de Responsável) 

 

Punição de 1:00 hora (Participante flagrado, jogando, descartando o 

“Material de hidratação”, “Sachê Repositor Energético, ou qualquer outro 

item, a não ser nos locais indicados, lixeiras no percurso e local do evento, 
será punido com o adicionamento de 1:00 hora ao seu tempo final de 

prova. 
 



1.6. A inscrição na CORRIDA DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO / BICENTA-

NÁRIO DA INDEPENDENCIA, é PESSOAL e INTRASFERÍVEL. 

 

1.7. As inscrições serão apenas pela Internet através do site CORRIDA Da 

AviaçÃo do Exército (ticketsports.com.br) até o dia 20/08 (Sábado) ou en-

cerrarem-se as 500 inscrições disponíveis. 

 

1.8. As inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencio-

nada, caso seja atingido o limite de inscrições. 

 

*** VALORES 

 

6 Km Corrida e Caminhada 
 

INSCRIÇÕES ONLINE 
 

• 1º LOTE COM CAMISETA = R$ 100,00 + Custos da inscrição 

• 2º LOTE COM CAMISETA = R$ 110,00 + Custos da inscrição 

• 3º LOTE COM CAMISETA = R$ 120,00 + Custos da inscrição 

 
 

NA APANHA DO KIT PEDIMOS A DOAÇÃO DE UM QUILO DE 

ALIMENTO NÃO PERECIVEL QUE SERÁ ENTREGUE A UMA 

INSTITUIÇÃO DE CARIDADE. 

 

1. MILITARES, Grupos/Assessorias de Corrida ou Academias de Ginás-

tica TEM VANTAGENS ESPECIAIS. 

 

2. Informações pelo Whats: (12) 3682-2331 

 

Atenção às inscrições poderão e deverão ser encerradas quando 

atingidas o número limite de inscritos (500) e sem o aviso prévio. 

 

*** Reembolso do valor da inscrição só será efetivado até 7 (sete) dias após a 

data de pagamento do valor de inscrição (conforme o código de defesa do 

consumidor). Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado 

o valor da taxa de serviço (10%) para a administração do processo de estorno e 

custos bancários. 

 

*** A inscrição é INTRANSFERÍVEL, a inscrição é pessoal e intransferível. 

O participante que ceder seu número de peito com chip também para 

outra pessoa, assumirá a responsabilidade por qualquer acidente ou dano 

que esta pessoa venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 

responsabilidade da organização do evento, patrocinadores, apoiadores e 

órgãos públicos envolvidos no evento para com esta pessoa. 

 

*** A alteração, troca de participantes por parte das Assessorias 

Esportivas, Grupos de Corrida, DEVERÁ SER FEITA 

https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-aviao-do-exrcito-33970
https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-aviao-do-exrcito-33970


OBRIGATORIAMENTE ATÉ o dia 21 AGOSTO de 2022 (DOMINGO), 

após esta data NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA ALTERAÇÃO. 
 

2. KIT ATLETA 
 

2.1 O KIT ATLETA será composto por:  

1 Camiseta Poliamida 

1 Numeração com Chip 

Descartável  

Medalha de Participação 

 

*O Atleta que estiver inscrito na categoria Caminhada não terá no seu KIT o 
Chip 

 

Premiação GERAL 1º ao 5º Lugar Masc/Fem 

Premiação FAIXAS ETÁRIAS conforme REGRA até 3º Lugar 

 

Grade de Tamanhos de CAMISETAS 

ATENÇÃO A ESCOLHA DO TAMANHO DA CAMISETA.  

NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA DE TAMANHO NA APANHA DO KIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. O KIT ATLETA será disponibilizado para retirada no dia 10 de SE-
TEMBRO, no local do evento “CIMAVEX”, das 9:00 às 19:00 horas e dia 

11 de SETEMBRO (dia da corrida) das 07:30 às 08:30 horas. 



 

3. PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. É indicado ao participante no ato da inscrição que o mesmo ESTEJA 

CONDICIONADO FISICAMENTE e PREPARADO, para a mesma distância em que 

esteja se inscrevendo (6km). 

 

3.2. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso 

divulgado em Anexo a essa regra. 

 

3.3. Por se tratar-se de um evento de corrida, de esforço físico em vias 

de trânsito (ruas, avenidas) e com aspectos meteorológicos (chuva, 

vento, tempestades...), a organização não se responsabiliza por possíveis 

lesões, fraturas e demais acidentes que possam a vir a acontecer no mo-

mento de deslocamento. A atenção e a constante noção de avaliação de 
suas condições físicas e tudo que se relaciona ao seu deslocamento é de 

inteira responsabilidade do participante.] 

 

3.4. O atleta que largar em categoria diferente a sua inscrição será automatica-

mente desclassificado. 

 

3.5. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a 

opção apresentada no sistema on-line, o participante aceita todos os ter-
mos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação 

no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE e USO DE 

IMAGEM". 

 

3.6. Em caso de calamidade pública ou sanitária (COVID-19 e outras), em 

sendo impedidos de realizar o evento, os organizadores se reservam o 

direito de remarcar o evento em data oportuna. 
 

 

4. CATEGORIA 

 

4.1 – Categoria 6 Km Corrida (percurso em terreno misto); 

 

4.2 – Categoria Caminhada 6Km (percurso em terreno misto) 

 

5. FAIXAS ETÁRIAS 
 

• 15 à 30 anos 1º, 2º, 3º Lugares 

• 31 à 40 anos 1º, 2º, 3º Lugares 

• 41 à 50 anos 1º, 2º, 3º Lugares 

• 51 à 60 anos 1º, 2º, 3º Lugares 

• 61 anos + 1º, 2º, 3º Lugares 

 



6. PREMIAÇÃO 

 

6.1. Os participantes serão premiados das seguintes formas: 

• Classificação GERAL TROFÉU 

(1º ao 5º colocados Masculino e Feminino) 

 

• Classificação FAIXAS ETÁRIAS TROFÉU 

(1º ao 3º colocados Masculino e Feminino) 
 

• Medalha de participação aos atletas que concluírem a prova 

(Corrida e Caminhada) 

 

6.2. Para efeito de premiação por faixa etária, valerá a idade do 

participante, segundo o ano de nascimento e não o dia/mês.  

 

6.3. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova 

até 15 min após a divulgação da parcial do resultado. 

 

 

7. CHIP 

 

7.1. O Sistema de cronometragem utilizado no evento é CHIP, que estará fixado 

no TÊNIS do atleta 

 

7.2. O CHIP utilizado é DESCARTÁVEL. 

 
 

7.3. O tempo utilizado para fins de classificação, é o TEMPO LÍQUIDO. 

 

7.3. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO, a utilização do chip por outra pessoa 
que não a mesma registrada para o uso dele. 

 

Participantes, que utilizarem a NUMERAÇÃO/CHIP de cronometragem 

de outra pessoa, serão ambos suspensos (1 ano) dos eventos da R2 

Assessoria Esportiva, poderão sofrer processo judicial de falsidade 
ideológica, e são responsáveis por custear qualquer despesa em caso 

de acionamento do seguro atleta previsto para os inscritos do evento. 
 

 

8. GERAL 

 

8.1. Ao participar da CORRIDA DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO / BICENTANÁ-

RIO DA INDEPENDENCIA – 6 Km, o participante, assume a responsabilidade 

pelos dados fornecidos no momento da inscrição online ou pessoal e aceita to-

talmente o Regulamento da Prova, tendo ciência de suas condições físicas e de 

saúde para participação da prova, bem como a transposição dos obstáculos 

previstos. 

 

 



 

8.2. O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar do 

evento, o participante não estiver em condições de saúde adequadas para 

a prática esportiva. 

 

8.3. O evento contará com seguinte suporte de Emergência e Urgência: 
- 3 Unidades de Suporte Avançado 
- Equipe composta por 12 Profissionais da Área Médica e Enfermagem 

 

8.4. Serão colocados à disposição dos participantes estacionamento (região 

determinada), sanitários e guarda-volumes apenas na região da largada/che-

gada da prova. 

 

8.5. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta venha a sofrer 

durante o transcorrer do evento, não será de responsabilidade dos organiza-

dores e patrocinadores da prova. 

 

8.6. O guarda-volumes será desativado às 11:30 horas. A partir deste horário, 

os pertences serão disponibilizados através do telefone (12) 3682-2331 em ho-

rário comercial, de segunda à sexta-feira, por um prazo de 15 dias. A organiza-
ção não se responsabiliza por objetos deixados no guarda-volumes, portanto, 

não é aconselhável que sejam deixados objetos de valor. 

 

8.7. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

sinalização para a orientação dos participantes. 

 

8.8. A CORRIDA DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO / BICENTANÁRIO DA IN-

DEPENDENCIA - 6 Km, acontecerá sob qualquer condição climática. Po-
dendo ser cancelada somente no momento da largada caso condições 

de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes. 

Ou em caso de  

 

8.9. Ao longo do percurso haverá 1 (UM) posto de hidratação com água. 

 

8.10. Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de 

competição, exceto nos equipamentos esportivos utilizados pelos participantes 
durante a prova e dos patrocinadores e apoiadores do evento.  

 

8.11. É VEDADA QUALQUER MANIFESTAÇÃO DE CUNHO ELEITOREIRA E 

OU PARTIDÁRIA. CARROS COM PROPAGANDA POLÍTICA SERÃO IMPEDI-

DOS DE ENTRAR NO COMPLEXO, E TERÃO QUE ESTACIONAR FORA DO 

CAVEX. 
 

 

9. FINAL 

 

9.1. Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utiliza-

ção de suas imagens para finalidades legítimas. 

 



9.2. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será 

passível de desclassificação. 

 

9.3. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela 
Comissão Organizadora, que tem a decisão final. 

 

9.4. A organização se reserva ao direito de alterar o percurso descrito 

no regulamento e divulgado, se necessário, visando melhorias na quali-

dade e segurança da prova. 

 

9.5. Ao participar deste evento, o inscrito concorda com todo e qualquer 

procedimento descrito neste regulamento. 

 

Promoção e Realização: 
• FHE POUPEX 

• SENHOR DOS EXÉRCITOS 

• R2 - Assessoria Esportiva 

• Responsáveis Técnico – Rodrigo Piza / CREF 009718-G/BA  

• Diretor Esportivo – Rodrigo Isaac de Mello Ribeiro - Cap 

 

Apoio: 
• CAvEx 

• CMT PINCOLÉ 

• SABESP 

 
 

Taubaté – SP, 22/06/2022 

 

R2 – Assessoria Esportiva 


