CORRE SÃO JOÃO / ISABELA FLORES
REGULAMENTO
A Corre São João é uma iniciativa da Bassi Assessoria Esportiva e da Regini Personal
Fitness, que através de sua Organização, dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e
responderá por todos os detalhes da realização do evento.

O EVENTO
Data: 28 de agosto de 2022.
Local: Avenida Dona Gertrudes – São João da Boa Vista, SP (em frente à escola Joaquim José).
Horário: às 08h00min.
Percurso:
- Corrida 5K: Av. Dona Gertrudes, Rua Conselheiro Antônio Prado, Rua Coronel Ernesto de
Oliveira, Av. Dona Gertrudes, Rua Senador Saraiva, Rua Getúlio Vargas, Rua Silvano Barbosa,
Rua Benedito Araújo, Rua Senador Saraiva, Rua Joaquim Valim, Rua Visconde do Rio Branco e
Avenida Dona Gertrudes.
- Corrida 10K: duas voltas no percurso acima.
INSCRIÇÕES
1. Período de inscrições: 27 de junho a 14 de agosto.
- A Organização poderá prorrogar ou reduzir o período de inscrições se for necessário.
2. Taxas:
- Lote 1: R$ 90,00 de 27/06 a 03/07.
- Lote 2: R$ 100,00 de 04/07 a 31/07.
- Lote 3: R$110,00 de 01/08 a 14/08.
- Atletas acima de 60 anos considere o valor do lote dois para desconto de 50% respeitando o
estatuto do idoso, R$ 100,00 / 2 = R$ 50,00.
- Uma vez efetuada a inscrição, o valor não será devolvido em nenhuma hipótese.
3. Podem se inscrever:
- Pessoas de ambos os sexos com idade mínima de 14 anos para os 5K e 16 anos para os 10k;
- A organização reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
4. Onde se inscrever:
- Pelos sites: www.speedcrono.com.br
- A inscrição só será confirmada após confirmação do pagamento.
5. Grupos e assessorias:
- A cada 15 inscrições uma (1) será gratuita.
- A realização dessas inscrições deverá ser feita exclusivamente pelo
e-mail: inscricaoequipes@speedcrono.com.br
o pagamento do valor da planilha das equipes deve ser feito exclusivamente pelo Pix:
(19)99149-1498 – Empresa Lucas Bassi Domingues – Banco Itaú

6. Kits:
- Cada atleta inscrito terá direito a um kit composto por chip de cronometragem descartável,
número de peito, 4 alfinetes e camiseta.
- A organização poderá incluir qualquer outro item por mera cortesia.
7. Veracidade das Informações:
- A Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas na ficha de
inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte o
regulamento do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição, o atleta será
desclassificado sem direito a recurso.
8. Autorização de Uso de Imagem:
- Os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha de inscrição, concordam em ceder
gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e "som de voz", com
vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a
divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem
limites de repetição e de tempo.
9. Declaração de Saúde:
- Ao se inscrever no evento, através do preenchimento e assinatura das fichas de inscrição ou
equivalentes (ofícios, listagens de equipes, internet, etc.), os participantes se declaram
automaticamente, estarem aptos e devidamente preparados a participarem do Evento,
isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados
envolvidos na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer
responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram, porventura venham a
ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores dos itens deste
regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente.
RETIRADA DE KITS
1. Data e local:
- Os kits poderão ser entregues:
*Sexta-feira e Sábado (26 e 27 de agosto), das 9 às 18h na loja Track & Field de São João da
Boa Vista, localizada na Avenida Dona Gertrudes, 55 – Centro.
* Domingo, 28 de agosto, das 06h30min às 07h30min, no próprio evento.
2. Procedimento de retirada:
-Os atletas ou representantes deverão comparecer ao local para retirada dos kits na data e
horários indicados munidos de documento de identidade (original ou cópia) e a declaração de
inscrito recebida no ato de sua inscrição online (somente original).
- O atleta ou representante deverá conferir os dados pessoais do participante. Não serão
aceitas reclamações e não serão feitas alterações cadastrais após a retirada do kit, nem após a
prova.
- Em hipótese alguma serão retirados kits fora do horário definido acima.
- O atleta que não retirar o kit poderá participar do evento, porém sem direito a classificação.
- O atleta não tem o direito de repassar a sua inscrição para nenhum outro atleta.
3. Utilização correta do chip e número de peito:
- O chip é descartável e deverá ser fixado no cadarço do tênis, na posição vertical, com o lado
do desenho voltado para cima.
- É de total responsabilidade do atleta a sua correta fixação.

- O número de peito tem que estar visível ao passar pelo ponto de controle ou no pórtico de
chegada.
- Números com dificuldade de visualização são cabíveis de desclassificação.

4. Medalhas:
- Os atletas inscritos oficialmente receberão suas medalhas ao finalizar a prova e entregarem o
canhoto (picotado) que fica no numeral.

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO
Serão premiados com troféus os três primeiros colocados na Geral e os 3 primeiros de cada
Faixa etária 5km e 10km:
1. Percurso 5k:
- Geral masculino e feminino;
- Juvenil masculino e feminino (14 a 17 anos);
- Adulto masculino e feminino (18 a 29 anos);
- Master masculino e feminino (30 a 39 anos);
- Pré-veterano masculino e feminino (40 a 49 anos);
- Veterano masculino e feminino (acima de 50 anos).
2. Percurso 10k:
- Geral masculino e feminino;
- Adulto masculino e feminino (16 a 29 anos);
- Master masculino e feminino (30 a 39 anos);
- Pré-veterano masculino e feminino (40 a 49 anos);
- Veterano masculino e feminino (acima de 50 anos).

INFORMAÇÕES GERAIS
1. No ato da inscrição cada participante deverá concordar com o Termo de Responsabilidade
de Participação e ler este Regulamento, não podendo alegar desconhecimento das regras da
prova. Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos
e a organização pode posteriormente utilizar esses dados para enviar e-mail com informações
sobre a corrida e de algum patrocinador, aceita integralmente este Regulamento, e assume
todas e quaisquer despesas relativas à sua participação no evento, tais como transporte,
hospedagem e alimentação.
2. No dia do evento:
- A Organização disponibilizará hidratação (água) e banheiro para os atletas.
- Não teremos guarda-volumes.
- A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial dos
atletas e a remoção, quando for o caso, para hospital da rede pública. O atleta ou seu
acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção, transferência, hospital, médicos etc.), eximindo a organização de quaisquer
responsabilidades, e assumirá integralmente as consequências desta decisão.

3. A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de
sua decisão não caberá recurso.
4. Possíveis infrações por parte dos participantes (largar em local diferente, cortar caminho,
pular grade, agredir participantes, correr com número de outra pessoa, etc.) serão motivos
para punição e/ou desclassificação.
5. A Organização poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza
grave, adotando todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não caberá
solicitar, seja a que título for, qualquer tipo de indenização.
6. Os atletas ou responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição, assumirão que estão em
condições clínicas e físicas para a participação no evento e que participarão por livre e
espontânea vontade, isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores, Órgãos Oficiais e
demais envolvidos na organização do evento de responsabilidades por eventuais problemas de
saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação.
7. A Organização mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes
durante a realização do evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes
sofridos durante a prova, correndo por conta dos atletas participantes as despesas por ventura
decorrentes.

