
 
  
 
 
 
 
 

 
 

“Corrida do Hospital da Polícia Militar” 

  

DATA:  

A Corrida do Hospital da PM será disputada no dia 29 de outubro de 2017, no Hospital 

da Polícia Militar, Av. Nova Cantareira, 3659 - Tremembé, São Paulo - SP, 02331-000, 

na distância de 5km com obstáculos naturais leves na modalidade de corrida rustica. 

 

A Corrida do Hospital da PM - Kids será disputada no dia 29 de outubro de 2017, no 

Hospital da Polícia Militar, Av. Nova Cantareira, 3659 - Tremembé, São Paulo - SP, 

02331-000, na distância de 5m a 2km com obstáculos naturais leves na modalidade de 

corrida rustica. 

  

LOCAL:  

Hospital da Polícia Militar, Av. Nova Cantareira, 3659 - Tremembé, São Paulo - SP, 

02331-000 

 

HORÁRIO DA LARGADA:  

Largadas em baterias previstas partir das 07h30hs, conforme especificações neste 

regulamento. É recomendado que o atleta esteja com 1 hora de antecedência no local da 

prova. 

Para a prova Kids as baterias com previsão de iniciar as 10:00 

  

INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser feitas no site XXXXXX, sendo encerradas no dia 19/10/2017 

para cartão e 17/12 por boleto ou quando for atingido o número máximo de 3.000 

atletas. 

 

DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO. De acordo com o 

código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a 

data da compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor inscrição. O valor da 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

inscrição não será devolvido depois dessa data. A solicitação deve ser feita por um dos 

canais de atendimento da organização, via e-mail ou telefone. As informações de 

contato serão amplamente divulgadas no site oficial do evento. 

  

 

VALORES: 

Lote promocional até o dia 15/07 ou até o limite de 500 vagas R$ 70,00 

A partir do dia 16/08 R$ 90,00* 

A partir do dia 17/09 R$ 100,00* 

Equipes a partir de 10 pessoas ganham 10% de desconto no valor final da inscrição 

Militares** 

Lote promocional até o dia 15/07 ou até o limite de 500 vagas R$ 60,00* 

A partir do dia 16/08 R$ 80,00* 

A partir do dia 17/09 R$ 90,00* 

**(Obrigatório apresentar o documento de serviço no ato da retirada do kit)  

*Mais taxas do sistema 

 

Equipes – Desconto de 10%, a partir de 10 atletas inscritos, através de desconto gerado 

no site. 

 

Para equipe com mais de 20 atletas condições especiais, para mais informações contato 

por e-mail corridahpm@gmail.com 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Kids 

Público Geral 

Lote promocional até o dia 31/07 ou até o limite de 500 vagas R$ 50,00* 

A partir do dia 01/08 R$ 65,00* 

Militares** 

Lote promocional até o dia 31/07 ou até o limite de 500 vagas R$ 45,00* 

A partir do dia 01/08 R$ 60,00* 

**(Apresentar o documento de serviço no ato da retirada do kit)  

* + taxas do sistema 

  

IDADE MÍNIMA: 

A idade mínima para participação na corrida é de 04 anos e máxima de 15 anos para a 

etapa Kids e 16 anos para a etapa Adulta. A inscrição para a etapa Kids deverá ser feita 

por um responsável maior de idade, acompanhado de cópia simples de um Documento de 

identidade do atleta que será retida.  

Sem limite de idade máxima, desde que apto à pratica desta modalidade de corrida. 

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por escrito 

do pai, da mãe ou de responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia 

de um documento de identidade que será retido pela organização no momento da retirada 

do kit. 

 

RETIRADA DO KIT DO ATLETA 

Os Kits com números, chips, camisetas e eventuais brindes de patrocinadores, serão 

entregues aos atletas nos dias XXXXXXXX. 

É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, bem como o tamanho da 

camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de 

imediato a funcionário da organização presente no local da retirada dos kits. O item 

faltante será entregue de imediato.  



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o momento da 

retirada do kit. Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta. 

 

Dia XXXXX 

************* 

****************** 

 

29/10 – Preferencialmente para pessoas de fora de São Paulo. 

No local da prova, das **** ás **** 

 

Para retirada dos mesmos o participante deverá levar um documento de identidade (RG) 

e o Termo de Responsabilidade assinado (Será disponibilizado no site e redes sociais). 

O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará 

impedida de participar da corrida e perderá o direito ao kit.  

Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão 

Organizadora. 

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 permitido em 

hipótese alguma, a entrega para outra pessoa mesmo com todos os comprovantes em 

mãos. 

A participação é pessoal e intransferível. O participante que ceder seu número de peito 

para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, 

isentando qualquer responsabilidade da organização da corrida, seus patrocinadores, 

apoiadores e órgãos públicos envolvidos na corrida. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

RETIRADA DO KIT POR TERCEIROS 

A retirada de kit poderá ser efetivada por TERCEIROS mediante a entrega dos termos 

para retirada de terceiros ASSINADO pelo atleta participante e com as informações de 

terceiro preenchidos. Apresentar a cópia de um documento de identificação com foto e 

assinatura do participante. 

   

CRONOMETRAGEM: 

A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, 

sem rasura ou alterações. 

O chip deverá ser preso ao tênis. A não-utilização, perda, ou o uso inadequado deste, 

acarretará na desclassificação do competidos. O chip deverá ser entregue à organização 

após cruzar a linha de chegada, antes de acessar a área finisher.  

A não entrega do chip ao final da corrida, implicará em uma cobrança no valor de R$ 

100,00 (cem reais) ao atleta, assim como a falta do chip ao término da prova, desobriga a 

Organização de fornecer o tempo de percurso do atleta, não constando no ranking de 

resultados. 

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. 

 

DA ORGANIZAÇÃO: 

Todos os atletas largarão, dentro do número máximo de participantes por bateria que é de 

250PAX (observando-se o intervalo de participantes dentro de uma bateria, controlado 

pela organização), com cronometragem dos tempos através de chip eletrônico.  A 

participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido uso de qualquer 

recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova. A 

organização da prova ressalta que pode haver desclassificação se ficar constatado 

qualquer um dos itens a baixo: 

Não respeitar a orientação dos fiscais de percurso. 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

O não respeito a outros atletas que por ventura estejam mais devagar para a transposição 

de qualquer obstáculo. 

Não respeitar o percurso pré-determinado. 

Atitude antidesportiva. 

A prova será realizada com chuva ou com sol, podendo ser cancelada ou transferida caso 

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 2h30 a partir do momento das respectivas largadas 

 

GUARDA-VOLUME 

Haverá guarda volume no local de largada à disposição de todos os participantes. 

A organização do evento não se responsabiliza por objetos de valores deixados no guarda 

volume. Este serviço é uma cortesia aos participantes. 

 

HIDRATAÇÃO 

Haverá postos de água durante o percurso, além da chegada apenas para os atletas que 

estiverem inscritos na corrida. 

  

ATENDIMENTO MÉDICO 

Haverá, para qualquer tipo de emergência, posto médico e ambulâncias à disposição dos 

participantes que necessitem de atendimento imediato e também para possíveis remoções. 

O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, 

será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. O atleta ou seu (sua) 

acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento eximindo 

a organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção / transferência até seu 

atendimento médico. 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, 

durante ou após a corrida. 

 O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua 

condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 

longo da competição.  

Pode o diretor da corrida, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, 

excluir o participante a qualquer momento. 

  

MEDALHAS 

Após a conclusão do evento todos os participantes receberão medalhas de participação. 

Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da 

corrida. 

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 

A Corrida será disputada na categoria individual Feminino e Masculino. 

A premiação será assim distribuída: 

Os 3 (três) primeiros colocados feminino e masculino no geral de todas as baterias. 

Não haverá premiação em dinheiro. 

As colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor 

para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.  

Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a 

cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O atleta que não 

comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos 

prêmios, conforme determinação da organização da corrida. 

 A participação do atleta na corrida 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 corrida. 

Os resultados oficiais serão informados através do site oficial do evento ironrace.com.br 

e redes sociais. 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Serão desclassificados todos os atletas que não observarem a informações acima 

descritas. 

FALTAS E PENALIDADES 

O atleta que não respeitar o percurso será automaticamente desclassificado da prova. 

 

SORTEIOS 

Caso haja sorteio, ele será realizado após o encerramento da corrida. Todos os atletas 

devidamente inscritos na poderão participar. Para fazer jus ao prêmio, o sorteado deverá 

estar presente e confirmar a identidade com um documento com foto. O sorteio ocorrerá 

2h10min após a largada da última bateria. 

Não farão parte do sorteio os atletas inscritos na categoria kids. 

O regulamento do prêmio principal encontra anexado ao fim desse documento. 

 

MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES / 

ACADEMIAS 

Poderá a organização indicar os locais para montagem de tendas de acordo com a 

disponibilidade de espaço na área da arena do evento, desde que não interfira no bom 

andamento do evento. 

Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a organização poderá solicitar o 

remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção, solicitação esta que deve ser atendida 

imediatamente pelos responsáveis pela tenda em questão. 

A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva 

das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a organização de 

qualquer responsabilidade. 

  

Caso haja patrocínio de tendas conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a 

organização solicitar que os responsáveis retirem de forma imediata sua(s) tenda(s). 

  

As tendas não poderão ter sistema de som que interfira na sonorização do evento e a 

organização sugere que as mesmas não ultrapassem os 6 metros quadrados. 

  



 
  
 
 
 
 
 

 
 

A organização não se responsabiliza pela tenda sejam danos causados a mesma ou objetos 

deixados no seu interior. 

 

REGRAS GERAIS 

Ao se inscrever para esta prova o atleta declara que: 

 - Concorda com este regulamento e termo de responsabilidade. 

 - Cede todos os direitos de utilização de sua imagem. 

- Declara estar em perfeito estado de saúde. 

- Assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra em 

virtude de sua participação na prova. 

- Está ciente dos riscos inerentes a pratica da modalidade, torções, luxações e 

escoriações podem ocorrer. 

A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para a 

orientação dos participantes, em cada um dos obstáculos, sendo composta por um 

professor de educação física e staff. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, 

sanitários e guarda-volumes. 

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. A não observância destas regras causará a desclassificação do atleta. 

As inscrições serão encerradas quando for atingido o número máximo de inscritos, 

independente da data limite. 

A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros 

ou outros participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. A 

organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam 

por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer 

durante a participação da prova.  

A Organização, levando em conta a segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão 

da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos 

de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, esta será 

considerara realizada e não haverá designação de nova data para a realização da corrida. 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Solicitamos que os participantes ao se utilizarem do serviço de Guarda-Volumes, uma 

cortesia da Organização, não deixem no interior de suas mochilas objetos de valor. 

Lembramos que nenhum objeto de valor será aceito para ser guardado no Guarda-

Volumes. Em nenhuma hipótese, a Organização efetuará algum ressarcimento em 

decorrência da utilização não recomendada do referido serviço. 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 

de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. Ao fazer sua inscrição o atleta 

automaticamente assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos e 

reconhece e aceita totalmente o Regulamento.  

Assume que disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os Organizadores e Patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 

Assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e está apto a 

participar da prova. 

Cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a 

televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas.  

Assume as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência 

médica e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 

prova, antes, durante ou depois da mesma.  

 

 

___________________________________ 

Nome do atleta: 

Rg: 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

  

Ao participar da CORRIDA, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos 

e aceita totalmente o Regulamento da Corrida, 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 corrida, antes, durante e depois da mesma. 

 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. 

 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 corrida. O descumprimento 

destas regras causará a desclassificação imediata da atleta. 

 A organização poderá alterar data, percurso e local, ou até mesmo suspender a corrida 

por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, 

vandalismo e / ou motivos de força maior. 

Parágrafo único: Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente às despesas de viagem, 

transporte, hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras despesas caso haja 

necessidade de alteração de data, percurso ou cancelamento da prova, de acordo com o 

previsto na cláusula 12 

A organização reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 

convidadas. 

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem para a CORRIDA, seus patrocinadores, 

apoiadores e a organização da corrida. 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

 A organização da corrida e os órgãos que regem a modalidade no país (CBAt ) 

reservam-se ao direito de realização de exames antidoping aos participantes da corrida, 

de acordo com as regras do Comitê Olímpico Brasileiro. 

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, 

em até trinta minutos após a divulgação do resultado oficial. 

Qualquer agressão física ou moral, por parte do competidor, ou pessoa diretamente ligada 

a este, a algum membro da Organização, e/ou utilização de meios ilícitos para obter 

vantagem perante outros competidores e/ou que comprometam a organização da prova 

será punida com a desqualificação da prova. 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 

revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação. Para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum 

ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer 

tempo/data. Filmes e fotografias relativos à corrida têm o direito reservado aos 

organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional 

para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da corrida por 

escrito. 

 

  

SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO 

As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados 

pela organização, através do site ironrace.com.br ou através de telefone, para que sejam 

registradas e respondidas.  

A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente.  

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 

de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum 

órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores 

do evento. 

 

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, PATROCINADORES e REALIZADORES, 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 nessa ficha de 

inscrição e do canhoto da mesma. 


