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REGULAMENTO GERAL
IMPORTANTE: Este regulamento poderá, por questões técnicas, sofrer as alterações
necessárias, a critério da Organização. As alterações estarão disponíveis no site
www.vocecristao.com
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1. O EVENTO
1.1 A CORRIDA E CAMINHADA VOCÊ CRISTÃO será realizada no dia 07 de SETEMBRO de 2017,
com a largada e a chegada no ATERRO DO FLAMENGO, na cidade do RIO DE JANEIRO, às 08h
(doravante Evento). A concentração será no Monumento dos Pracinhas.
1.2 O Evento será realizado independentemente das condições climáticas, salvo se
inclementes e se colocarem em risco a integridade física dos Participantes, caso em que a
Organização poderá adiar o horário da largada.
2. MODALIDADES
2.1 O Evento divide-se em duas modalidades: a) Corrida, em percurso aferido de 5 km (cinco
quilômetros), de caráter competitivo, e; b) Caminhada, em percurso aferido de 3 km (três
quilômetros), de caráter meramente participativo.
3. ELEGIBILIDADE
3.1 Poderão participar atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com este
Regulamento e com o Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos, no qual também é
formalizada autorização para uso de sons e imagens captados durante o Evento do
Participante através do TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E DE CESSÃO DE
DIREITOS (documento em anexo). A aceitação e cumprimento integral dos termos deste
Regulamento e do Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos é condição para
participação no Evento. Caso não esteja de acordo com qualquer termo ou condição, o atleta
não deverá participar do Evento.
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3.2 A modalidade Corrida de 5 km fica restrita àqueles com idade MÍNIMA de 14 anos
(Quatorze anos).
3.3 A participação na Modalidade Caminhada de 3 km é livre, devendo todo menor de 16
(dezesseis) anos de idade, estar acompanhado por um responsável.
3.4 Participante declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela IAAF,
CBAt, ARJ, FEDAEAM, Justiça Desportiva ou Justiça Comum, não poderá se inscrever na corrida.
Caso venha a conseguir a inscrição omitindo sua condição de suspenso (com a referência supra
citada), sua inscrição será considerada nula e sem efeito algum e o valor da inscrição não será
devolvido.
4. PROGRAMAÇÃO
4.1 Os Participantes deverão estar no local do Evento com, PELO MENOS, 30 (trinta minutos)
de antecedência, quando serão dadas instruções acerca das provas.
4.2 O aquecimento nas cercanias do palco, está previsto para às 8h00.
4.3 A largada da Corrida de 5 km está prevista para as 08h45 e a da Caminhada de 3 km para as
9h00.
4.4 O encerramento do Evento, com a desativação inclusive do guarda-volumes, está previsto
para as 13h00.
5. CATEGORIAS E PREMIAÇÕES
5.1 Na modalidade Caminhada de 3 km, por se caracterizar em prova meramente participativa,
não haverá classificação nem premiação, salvo a medalha alusiva ao Evento.
5.2 Na modalidade Corrida de 5 km, os resultados dos atletas serão separados e classificados
de acordo com a faixa etária e sexo dos Participantes, conforme as seguintes categorias: 1º
lugar masculino e feminino, R$1.000,00 mais troféu cada, 2º lugar masculino e feminino,
R$750,00 mais medalha cada, 3º lugar masculino e feminino medalha mais R$500,00, 4º lugar
masculino e feminino medalha mais R$250,00, 5º lugar masculino e feminino medalha mais
R$125,00.
6. INSCRIÇÕES
6.1 Ao se inscrever no Evento o Participante o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo a possibilidade de transferência dessa inscrição para outra pessoa, nem reembolso do
valor da inscrição caso dela não venha a participar.
6.2 Ao se inscrever no Evento e pagar a taxa de inscrição, o Participante adquire o direito de
participação somente na modalidade em que se inscreveu e ao uso da infraestrutura de apoio,
conforme descrito neste Regulamento.
6.3 O Participante é responsável pela veracidade das informações fornecidas no ato da
inscrição, podendo, em caso de fraude, ser excluído da competição e ter anulada eventual
classificação, assim como responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
6.4 As inscrições serão feitas pelo Ticket Agora.
6.5 Os procedimentos para inscrições pela Internet são: a) O valor e a data da inscrição têm
por base a data da EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO e não a data de preenchimento da ficha de
inscrição. e) Não serão aceitos pagamentos por outros meios que não os disponíveis. f) O
comprovante de pagamento é um documento único, não tendo a Organização cópia do
mesmo.
6.6 Os valores das inscrições são os seguintes: a) Corrida de 5 km: Inscrição por pessoa
Individual (acima de 14 anos) – R$70,00, Idoso (A partir de 60 anos) – R$35,00 b) Caminhada
de 3 km: Inscrição por pessoa Individual (a partir de 3 anos) – R$70,00, Idoso (A partir de 60
anos) – R$35,00.
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6.7 A Organização poderá, a seu exclusivo critério, para cada lote de
inscrições aberto, conceder descontos variados através de seus canais de comunicação ou de
terceiros.
6.8 O valor da inscrição NÃO SERÁ DEVOLVIDO caso o Participante desista de participar da
prova antes da data marcada para sua realização ou a ela não compareça, seja por que motivo
for.
6.9 As inscrições encerram-se no dia 07 de agosto de 2017 ou quando se esgotarem as vagas, o
que ocorrer primeiro com 10.000 vagas. A Organização poderá prorrogar a data encerramento
das inscrições, assim como aumentar ou diminuir a quantidade de vagas.
6.10 Ao Diretor Geral da prova é reservado o direito de rejeitar qualquer inscrição que não
atenda aos requisitos deste Regulamento.
7. KIT DE PARTICIPAÇÃO (COMPOSIÇÃO E RETIRADA)
7.1 O kit do Participante é composto por: a) número de participação; b)camiseta CORRIDA E
CAMINHADA VOCÊ CRISTÃO, c)sacola e d) brindes de patrocinadores, caso tenha
disponibilidade. Para os Participantes da modalidade Corrida de 5 km, o kit inclui, ainda, o chip
de cronometragem.
7.2 A Organização poderá dar opção de escolha de tamanho, cor ou outras variedades dos
itens que compõe o kit de participação, como forma de cortesia e com quantidades limitadas,
sem a obrigatoriedade de formar estoque para atender toda a demanda por determinadas
opções, seja no local de entrega do kit, seja em suas instalações. Sendo assim, a opção feita no
ato da inscrição poderá não ser atendida em função da indisponibilidade de estoque.
7.3 A retirada do kit deverá ser feita, invariavelmente, em local, datas e horários divulgados no
site do Evento, a partir de maio. O PARTICIPANTE QUE NÃO RETIRAR O SEU KIT NOLOCAL,
DATAS E HORÁRIOS DIVULGADOS, FICARÁ IMPEDIDO DE PARTICIPARDO EVENTO, SEM
DIREITO À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
7.4 NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KIT DE PARTICIPAÇÃO NO DIA DO EVENTO, NEM APÓS A SUA
REALIZAÇÃO.
7.5 O kit deverá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação: a) do comprovante de
inscrição; b) de um documento de identificação, com foto, na forma original ou fotocópia
autenticada e c) do Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos, devidamente
assinado.
7.6 A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiro mediante apresentação: a) do
comprovante de inscrição; b) cópia de documento de identidade do inscrito; e, d) Autorização
para retirada de chip descartável, número do peito e kit por terceiros, disponível no site oficial
para download e no final deste documento.
7.7 No momento da retirada do kit o inscrito ou a pessoa autorizada deverá conferir os dados
e o número de participação, não sendo aceitas reclamações posteriores. Conforme disposto no
item 6.3 deste Regulamento, a veracidade dos dados fornecidos à Organização é de
responsabilidade do Participante e a falta de veracidade é passível de exclusão.
7.8 A Organização disponibilizará aos Participantes, na entrega dos kits, pulseiras para
identificação de crianças, as quais deverão ser preenchidas com o nome do (a) menor e nome
e telefones de contato de seu responsável. Toda criança que se perder de seus responsáveis
será encaminhada para a tenda designada “Ponto de Encontro”. Crianças que não
reencontrem seus responsáveis até o termino do Evento (12h00) serão entregues ao Conselho
Tutelar ou Juizado de Menores. A Organização não terá qualquer responsabilidade pelo
extravio de crianças, devendo seus responsáveis, portanto, zelar por sua guarda e segurança.
8. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO GERAIS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA E DA CAMINHADA
8.1 O número de participação fornecido ao inscrito é INTRANSFERÍVEL, NÃO PODE SER
RASURADO OU ALTERADO E DEVE ESTAR VISÍVEL NO DORSO DO PARTICIPANTE DURANTE
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TODA A REALIZAÇÃO DA CORRIDA OU CAMINHADA, sob pena de desclassificação e retirada da
prova daquele que descumprir esta norma.
8.2 É de inteira responsabilidade do Participante fixar e cuidar do número de participação,
sendo a sua perda, alteração, empréstimo, má fixação e/ou má locação passível de
desclassificação e exclusão da prova.
8.3 A transferência do número e/ou do chip de participação para outro atleta, além da
desclassificação e exclusão da prova, é passível de suspensão tanto do atleta inscrito quanto
de quem vier a usá-lo(s).
8.4 É obrigatório o preenchimento do verso do número de participação de peito, com os dados
do Participante.
8.5 É obrigação do Participante tomar conhecimento do percurso da prova, assim como
cumpri-lo em sua totalidade.
8.6 O tempo máximo para completar o percurso é de 120 (cento e vinte minutos) contados da
largada.
8.7 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar as
orientações do staff do Evento e dos coordenadores de prova.
8.8 Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão observar e tomar cuidado com
os desníveis e eventuais obstáculos que podem existir ao longo do percurso. A Organização
não se responsabiliza por possíveis irregularidades na pista do percurso. Por conta disso, os
órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que integram o trajeto da corrida com
antecedência.
8.9 Os acessos às áreas do Evento serão sinalizados, sendo proibido, sob qualquer pretexto,
pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista, seja para alargada, seja em
qualquer outro momento, sendo passível de exclusão e desclassificação quem desrespeitar
esta regra.
8.10 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo Participante – incluindo
desobediência e desrespeito aos Coordenadores, Árbitros e Staff do Evento e demais
Participantes do Evento – será passível de desclassificação e exclusão da prova, não sendo
divulgado o seu resultado na mesma, mesmo após seu término.
8.11 Percursos divulgados através do site do Evento, de maneira ilustrativa, poderão sofrer
alterações devido a cuidados com a segurança dos Participantes e negociações com os órgãos
públicos competentes.
8.12 O Participante declara gozar de plenas condições físicas e de saúde para participar do
Evento, e garante que a sua participação no Evento não coloca em risco a sua saúde e
integridade física, nem a dos demais Participantes. A Equipe Médica do Evento reserva-se o
direito de retirar, excluir ou não aceitar qualquer Participante que não se encontre em
condições de saúde adequadas para a prática esportiva.
8.13 O posicionamento escolhido pelo Participante no local da largada, dentre os disponíveis e
previstos no Regulamento e no manual do Participante é de única e exclusiva responsabilidade
do mesmo.
9. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO ESPECIFICAS ADICIONAIS AO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE
5KM
9.1 A cada Participante será fornecido um chip de cronometragem que é obrigatório e
intransferível, que deve ser fixado no tênis de acordo com instrução constantes do kit do
atleta, no verso do número de participação e/ou no site do Evento. O não uso ou uso incorreto
do chip poderá ocasionar a desclassificação e/ou a não apuração do resultado do Participante.
9.2 É de inteira responsabilidade do Participante fixar e cuidar do chip de cronometragem,
sendo a sua perda, alteração, empréstimo, má fixação e/ou má locação passível de
desclassificação e exclusão da prova.
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9.3 Os tapetes obrigatórios de passagem, para controle da largada, serão desativados
15‟(quinze minutos) após o sinal sonoro da largada.
9.4 A participação do atleta durante a corrida é estritamente individual sendo proibido o
auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico, sem prévia autorização
escrita da Organização da corrida.
9.5 O acompanhamento de atletas por treinadores, assessoria, amigos, familiares, etc., com
bicicleta ou outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do Participante.
9.6 Serão desclassificados os atletas que correrem com números de peito e/ou chips de
categorias trocadas.
10. PREMIAÇÃO E RESULTADOS
10.1 O resultado da Corrida terá tempo oficial/bruto e tempo líquido. O tempo oficial/bruto
será utilizado para a premiação das 05 (cinco) primeiras colocações gerais no masculino e no
feminino, para estabelecer as demais classificações será usado o tempo líquido.
10.1.1 Entende-se por tempo bruto aquele que se inicia com o sinal de largada dando início à
corrida; e por tempo liquido o de cada praticante ao passar pelo tapete onde seu chip é
acionado, registrando o tempo da sua corrida.
10.2 Os primeiros colocados gerais (masculino e feminino) receberão, no dia do Evento, em
horário a ser divulgado, sendo 1º lugar masculino e feminino, R$1.000,00 mais troféu cada,
2º lugar masculino e feminino, R$750,00 mais medalha cada, 3º lugar masculino e feminino
medalha mais R$500,00, 4º lugar masculino e feminino medalha mais R$250,00, 5º lugar
masculino e feminino medalha mais R$125,00.
10.4 Não serão entregues troféus e premiações após o encerramento do Evento.
10.5 Só serão premiados os corredores que apresentarem documento de identidade (RG) no
momento da premiação.
10.6 Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita,
por escrito, à Organização, em até 15 (quinze) dias após a primeira publicação do resultado no
site do Evento.
11. REGRAS ESPECÍFICAS
11.1 Através de sua inscrição na CORRIDA E CAMINHADA VOCÊ CRISTÃO 2017, o Participante
cede e transfere aos Organizadores do Evento, de forma irretratável e irrevogável, todos os
direitos sobre a fixação, por qualquer processo ou suporte, de sua imagem e de sua voz,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração ou
compensação, inclusive participação em renda que vier a ser auferida, a qualquer tempo e em
qualquer montante, com a utilização e/ou transmissão do material fixado, por TV, internet ou
qualquer outra mídia, em programas, filmes, promoções, divulgação e quaisquer outros usos,
em um número ilimitado de cópias e em qualquer país do mundo.
11.2 Ao participar da CORRIDA E CAMINHADA VOCÊ CRISTÃO 2017, o Participante assume
total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata integralmente todos os termos e
condições deste Regulamento, assume as suas despesas de transporte, hospedagem,
alimentação, seguros e quaisquer outras necessárias ou provenientes dessa participação antes,
durante e depois do Evento.
11.3 Para atendimento EMERGENCIAL aos Participantes, a Organização providenciará serviço
de apoio médico com ambulâncias, destinado ao primeiro atendimento e eventual remoção.
Para a continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de
qualquer outra natureza, será o paciente encaminhado à REDE PÚBLICADE SAÚDE, sob a
responsabilidade da qual ficarão todos os procedimentos que se fizerem necessários ao caso.
A Organização não terá, sob hipótese ou tempo algum, responsabilidade sobre as despesas
médicas que o Participante venha a ter durante ou após a prova.
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11.4 O Participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro
sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e
médico entre outros), eximindo a Organização do Evento de qualquer responsabilidade, direta
ou indireta, sobre as consequências desta decisão.
11.5 A segurança do Evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para
a orientação dos Participantes.
11.6 Serão colocados à disposição dos Participantes inscritos, nas imediações da largada e da
chegada, guarda volumes e sanitários químicos.
11.7 A Organização NÃO RECOMENDA QUE sejam deixados VALORES no guarda-volumes, tais
como, dentre outros: dinheiro, cheques, cartões de crédito ou débito, joias, relógios, celulares,
tablets, equipamentos eletroeletrônicos, roupas e acessórios de alto custo etc.
11.8 A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes,
uma vez que se trata de um serviço de mera cortesia, sem caracterização de depósito como
definido em lei.
11.9 O guarda-volumes será desativado às 11h30 do dia da prova. A partir desse horário, os
objetos não retirados serão encaminhados para doação, o que fica desde já autorizado, em
caráter irrevogável e irretratável, por seu proprietário.
11.10 Extravio ou perda de pertences ou qualquer dano ou prejuízo que porventura o
Participante venha a sofrer durante o transcorrer da prova / Evento, não será de
responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores do Evento, não
havendo, portanto, por parte destes, indenização ou reembolso de valor nenhum
correspondente a equipamentos e/ ou acessórios do Participante, independente do motivo.
11.11 Os objetos que forem achados pelo público entregues à Organização e que não forem
retirados por seus proprietários até o encerramento de Evento serão levados para a sede da
VOCÊ CRISTÃO no Rio de Janeiro.
11.12 A Organização do Evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive com a
realização de teste ergométrico prévio, a todos os Participantes inscritos nas provas.
11.13 Os Organizadores, Patrocinadores e Apoiadores do Evento não se responsabilizam por
perdas e danos causados pelo Participante do Evento ao patrimônio público ou privado, a
outros Participantes ou a terceiros, sendo tais perdas e danos, portanto, de única e exclusiva
responsabilidade do autor do fato.
11.14 Poderão os Organizadores suspender o Evento por questões de segurança dos
Participantes ou do público, atos de vandalismo, perturbação da ordem, motivos de força
maior e/ou caso fortuito, sem restituição do valor da inscrição.
11.15 O Participante declara que participa do Evento por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os seus Organizadores, Patrocinadores e Apoiadores,
em seu nome e de seus sucessores.
11.16 Ao se inscrever no Evento o Participante disponibiliza seus dados e autoriza que os
Organizadores, em especial a empresas citada no item 11.20 abaixo, Patrocinadores e
Apoiadores, a qualquer tempo, lhe enviem ao endereço eletrônico, físico ou qualquer outro
meio de comunicação fornecido, informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de
correspondência.
11.17 Não será permitida a promoção, divulgação, propaganda ou venda de qualquer bem ou
serviço dentro da área de competição e da arena do Evento, não sendo considerada
propaganda as marcas DE FÁBRICA contidas nos equipamentos esportivos, calçados, shorts,
bermudas e afins, utilizados pelos Participantes durante a prova.
11.18 Não será permitida a montagem de tendas de equipe dentro da arena do Evento. Para
saber o local mais apropriado para a montagem, deverá o Participante consultar a Organização
do Evento com antecedência.
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11.19 Os casos omissos deste Regulamento serão analisados e decididos pela Comissão
Organizadora, que tem a decisão final.
11.20 As expressões Organização e Organizadores do Evento referem-se à RBW Gestão
Empresarial e Comercial LTDA (CNPJ n. 18.265.731/0001-24).
11.21 Ao inscrever no Evento, o Participante concorda com todos os termos, condições e
procedimentos descritos neste Regulamento e no Termo de Responsabilidade e de Cessão de
Direitos.
11.22 A Organização reserva-se o direito de alterar, sem prévio aviso, qualquer dos itens deste
Regulamento com fins técnicos organizacionais, incluindo a data e local do Evento. Ao se
inscrever no Evento o Participante concorda com esta condição isentando os Organizadores,
seus parceiros, contratantes, fornecedores, patrocinadores e apoiadores, de quaisquer
consequências daí decorrentes, inclusive qualquer despesa ou perda, obrigando-se a deles
nada reclamar, judicial ou extrajudicialmente.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016.
Esportivamente,
Equipe Técnica.
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ANEXO 1
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E DE CESSÃO DE DIREITOS

1. Declaro que são verdadeiras as informações por mim fornecidas tanto para o meu cadastro
pessoal como para os cadastros dos demais participantes que constam de meu pedido online
de inscrição na CORRIDA E CAMINHADA VOCÊ CRISTÃO 2017 (o Evento). Por igual, declaro
serem verdadeiras as informações prestadas na retirada do kit fornecido para participação no
Evento. 2. Declaro que participo do Evento por livre e espontânea vontade, assim como estar
em boa forma física e com perfeita saúde para realizar a prova a que me proponho, isentando
de toda e qualquer responsabilidade os seus Organizadores, Patrocinadores e Apoiadores. 3.
Declaro estar ciente de todo material e equipamento que se faz necessário à realização da
prova a que me proponho e que, exceto pelo kit de participação fornecido pela Organização, é
de minha inteira responsabilidade obtê-los com antecedência e usá-los na mesma. 4. Declaro
conhecer e estar de acordo com todas as normas do Regulamento (disponível no site do
Evento) e comprometo-me a acatar todas as decisões dos Organizadores do Evento. 5.
Autorizo os Organizadores do Evento e seus parceiros comerciais a enviar correspondência
para os endereços por mim fornecidos e a compartilhar, entre si ou com terceiros, os dados
por mim fornecidos por meio eletrônico ou não. 6. Autorizo de forma irrevogável e irretratável
a fixação e a utilização, por qualquer processo, meio ou suporte, pelos Organizadores do
Evento e por seus parceiros comerciais, de minha imagem e de minha voz – caso venham a ser
gravadas no Evento –, cedendo e transferindo-lhes gratuitamente, desde já, todos e quaisquer
direitos sobre as mesmas e, assim, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração,
direito de arena ou compensação de qualquer espécie (inclusive participação em renda que
vier a ser auferida - a qualquer tempo e em qualquer montante) com a divulgação, utilização,
envio, emissão, transmissão, retransmissão e/ou reapresentações do material fixado, seja por
TV, Internet ou qualquer outra mídia (inclusive mídias sociais como Twitter, Instagram,
Facebook, Youtube, Orkut e quaisquer outras) ou, bem assim, a endereços de correspondência
eletrônica ou física, em campanhas, informações, clipes, matérias jornalísticos, promoções
comerciais, licenciamentos, impressos em geral e em quaisquer outros materiais, a qualquer
tempo, local ou meios/mídias atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no
mercado, para este e outros Eventos ou, ainda, para/nas ações acima já citadas. Esta
autorização não tem restrição temporal e é válida mundialmente, para um número ilimitado
de cópias. 7. Entendo que, no caso das informações por mim cedidas no ato da inscrição ser
incorretas, incompletas ou inverídicas e desta forma virem a ser utilizadas pelos Organizadores
do Evento e/ou seus parceiros comerciais, em qualquer contrato, documento ou material de
merchandising ou de outra natureza qualquer, será sempre de minha exclusiva
responsabilidade a verificação e a solicitação (por escrito) de correção dessas informações, não
podendo ser a eles imputada qualquer responsabilidade pelas consequências que possam
advir dos erros, inverdades ou omissões de minha parte. 8. Obrigo-me a não imputar aos
Organizadores do Evento e/ou a seus parceiros comerciais, sob pretexto, época ou título
algum, qualquer responsabilidade acerca das informações por mim cedidas, posto que a eles
não incumbe qualquer tipo de verificação ou acompanhamento das mesmas.
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No caso de participação da Corrida, assumo a responsabilidade de:
1. Verificar se os meus dados cadastrais, indicados no envelope que contem o meu “CHIP”,
estão certos e, caso não estejam, procurar a organização da prova para a devida correção;
2. No dia da prova, afixar o chip no calçado de acordo com as orientações de uso. Se eu tiver
dúvidas de como proceder, deverei procurar o staff da 0rganização;
3. Não esquecer de utilizar o número de peito, de uso obrigatório durante a prova, afixando-o
na parte frontal de meu uniforme, na altura do peito;
4. Usar obrigatoriamente o “CHIP” e, se eu não o utilizar durante a prova, tenho conhecimento
que serei desclassificado (a), ou não terei meu tempo registrado;
5. Não trocar ou emprestar meu “CHIP”, nem meu número de peito para outro corredor, pois
tenho conhecimento que uma das penalizações é a desclassificação;
6. Não cortar o chip, arranhá-lo, dobrá-lo com vinco, ou danificá-lo para que tenha uma
perfeita resposta ou leitura no sistema;
7. Tenho conhecimento, que o “CHIP DESCARTÁVEL” que será fornecido para minha
participação na prova, servirá unicamente para esta prova, e que não poderei utilizá-lo em
outras provas. Por ser descartável, não será necessária sua devolução.
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ANEXO 2

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE CHIP DESCARTÁVEL, NÚMERO DE PEITO E KIT POR TERCEIROS

Eu, ____________________________________________________________________
(nome por extenso), portador da cédula de identidade nº __________________,
expedido pelo ________________, inscrito no CPF nº ____________________ autorizo
_______________________________________________________________________
(nome

por

extenso),

portador(a)

da

cédula

de

identidade

nº______________________, expedido pelo ________________, e inscrito(a) no CPF
nº ____________________ a retirar o meu kit de atleta, para a minha participação na
CORRIDA E CAMINHADA VOCÊ CRISTÃO 2017 a realizar-se no dia 07/9/2017 no Rio de
Janeiro.
Rio de Janeiro, ___/___/ 20____.

_______________________________
(nome por extenso e assinatura)

*junto deste documento o portador deverá mostrar o comprovante de inscrição
original do atleta o qual deseja retirar o KIT.
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