
 POLICIA MILITAR NIGHT RUN  
   CORRIDA NOTURNA DA PM DE ITAJAÍ 
 
O evento é uma realização do Batalhão da policia Militar de Itajaí com o 
objetivo de promover saúde e qualidade de vida na Polícia Militar e toda a 
população. 
 
Acontecerá no dia 26 de agosto de 2017 –R. Felipe Schmidt, 357 - Centro, Itajaí - 
SC, 88301-040 

Telefone: (47) 3390-5900 

 
A prova consiste em um circuito de 5Km e de 10Km corrida , com largada e 
chegada no Batalhão da polícia Militar. Horário de largada será único e definido 
como as 19:00Hrs. A duração da prova está prevista para 1h e 45min. 
 

INSCRIÇÕES E CATEGORIAS 

- Corrida 5km. 
- Corrida10km. 

- Corrida 5km FARDADO, coturno, calça operacional ou tática, camisa e 
cobertura. 

 

 

Os valores das inscrições até 31 de Julho de 2017  1 LOTE 

- Corrida 5Km: R$ 48,00 + taxa site Assessocor. 
- Corrida 10Km: R$ 48,00 + taxa site Assessocor. 
 

Os valores das inscrições até 21 de Agosto de 2017  2 LOTE 

- Corrida 5Km: R$ 58,00 + taxa site Assessocor. 
- Corrida 10Km: R$ 58,00 + taxa site Assessocor. 
 

Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização para as equipes 
e/ou corredores que participarem ou não do evento, por qualquer que seja o 
motivo, salvo sob catástrofes naturais. 
 

Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei 
nº 10.741 de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. 
Pessoas portadoras de necessidades especiais (PNEs), tem 2% de vagas 
garantidas no evento, e isenção da taxa de inscrição. Acompanhantes de 
deficientes visuais, também tem direito a isenção. Para garantir sua isenção, é 

https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=647&q=1%C2%B0+batalh%C3%A3o+da+pol%C3%ADcia+militar+-+itaja%C3%AD+-+sc+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwi4sbnk26fUAhWCxpAKHW4QChMQ6BMIkwEwEA


obrigatória a apresentação de laudo médico constando o código do CID no ato 
da retirada de kit. 
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Ao se inscrever no evento o corredor o faz de forma pessoal e intransferível, 
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro corredor, 
bem como reembolso do valor da inscrição. 
 

No ato da inscrição, o corredor concordará com as condições estipuladas neste 
regulamento e atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para 
participar da prova. 
 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 
na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o participante será 
desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 
documental. 
A idade mínima a ser considerada para esta prova é 15 anos para 5km e 10 
Km (com autorização dos pais/responsáveis). Para os efeitos de inscrição é 
considerado a idade que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for 
realizada a prova. 
 
KIT DO CORREDOR 
A entrega do kit do corredor será realizada exclusivamente no dia 26 de agosto 
no mesmo local da Largada/chegada da prova; 
Cada corredor receberá individualmente um kit de participação, vinculado a 
taxa de inscrição composto de um numero de peito de uso obrigatório, 
camiseta, brinde surpresa e chip de cronometragem. 
 

A organização disponibilizará camisetas nos tamanhos convencionais a serem 
escolhidos pelos corredores conforme a hora de chegada na retirada do kit. O 
número recebido no kit do corredor deverá ser afixado na parte frontal de 
camiseta, e não poderá ser removido até que seja ultrapassado o pórtico de 
chegada. 
 



Para retirar o kit do corredor é necessário o responsável apresentar: 
- Documento de identidade válido, com foto original (RG ou CNH); 
- Comprovante de pagamento de inscrição (boleto bancário original, impresso 
de inscrição online). Esse comprovante será retido na entrega do kit. 
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit . 
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CRONOMETRAGEM 
O serviço de chip de cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados 
e/ou divulgação e publicação dos mesmos é de responsabilidade da empresa 
Elite Eventos. 
O participante fica ciente que o correto uso do chip e instalação em seu corpo 
ou vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no 
tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos 
eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda 
de informações, ficando a organização e os realizadores do evento isentos 
desta responsabilidade. 
 

PREMIAÇÃO 
 
Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal - que 
estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento 
receberão medalha de participação.  

Haverá premiação em troféu para os 3 primeiros colocados na categoria geral            
masculina e feminina do percurso 5k; e também para os 3 primeiros colocados             
na categoria geral feminina e masculina do percurso de 10k. 

Haverá premiação por categoria na corrida de 5k e 10k, do 1º ao 3º lugar               
conforme segue: 

 

CATEGORIAS 10km e 5km: 

Masculino  e Feminino 



A – 16 a 24 anos 

B – 25 a 34 anos 

C – 35 a 44 anos 

D – 45 a 54 anos 

E – 55 a 64 anos 

F – 65 em diante 

  

POLICIA MILITAR NIGHT RUN  
   CORRIDA NOTURNA DA PM DE ITAJAÍ 

  

Os 3 primeiros colocados no percurso de 10k e 5k masculino e feminino não              
entram na premiação de categoria. 

Menores de 18 anos entram apenas na premiação da corrida de 5k. 

 

Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os 
classificados com melhor tempo, sucessivamente. 
 
 
 
ESTRUTURA GERAL 
 
Durante a prova, serão disponibilizados postos de hidratação no percurso e na 
chegada e suporte médico, com ambulância para atender a qualquer 
necessidade dos corredores. 
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo corredor será 
passível de desclassificação. 
Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, 
até 30 minutos após a divulgação do resultado. 
É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou  
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algum tipo de hidratação em movimento, exceto nos pontos de abastecimento 
oferecidos pela própria organização, bem como o uso de qualquer recurso 
tecnológico sem prévia autorização por escrito, da organização. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao participar deste evento, o corredor assume total responsabilidade pelos 
dados fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, 
assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação 
antes, durante e depois do evento. 
Ao participar deste evento, o corredor cede todos os direitos de utilização de 
sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de 
qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão ou qualquer outro 
tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em 
qualquer tempo. 
 

Haverá para atendimento emergencial aos corredores, um serviço de apoio 
médico com ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. 
A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência 
como de qualquer outra necessidade será efetuado na rede pública sob 
responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade sobre as 
despesas médicas que o corredor venha a ter durante ou após a prova. 
O corredor ou seu acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 
emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 
A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
monitores para a orientação dos participantes. 
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos corredores no evento, 
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 
prejuízo que porventura os corredores venham a sofrer durante a participação 
do evento. 
Todos os participantes deverão estar em dia com avaliação médica para 
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde 
dos corredores. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a 
realização de teste ergométrico prévio para todos os corredores. 
Os corredores são responsáveis por sua própria saúde física e por sua própria 
supervisão médica. Ao se inscrever na prova o corredor exime a organização e 



seus realizadores por qualquer perda, prejuízo ou dano que ele possa sofrer 
em relação a ou como um resultado de sua participação na corrida. 
A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
corredor inscrito no evento sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 
O evento poderá ser suspenso ou cancelado por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo, catástrofes naturais ou motivos de força 
maior. 
O corredor que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas 
neste regulamento, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por 
escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a organização qualquer 
impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste 
evento. 
Todo corredor tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar 
à organização a ficha de inscrição do evento. 
Ao se inscrever no evento o corredor disponibiliza seus dados e autoriza aos 
organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, 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 posicionamento escolhido pelo corredor nos locais de largada, disponíveis no 
evento e disponibilizados pela organização é de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo. 
Os acessos as áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo 
proibido transpor as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no 
momento da largada ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. O 
atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 
para alcançar qualquer tipo de vantagem. 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 prova. O descumprimento 
destas regras causará a desclassificação do corredor. 
A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas, sendo a área da linha de 
chegada e seus equipamentos/serviços desligados/desativados após esse 
período. 
O corredor que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do 
percurso, terá sua prova finalizada neste ponto, a partir do qual a organização 
não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este 
corredor. 
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A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento 
informando estas alterações na retirada do kit. Somente em caso de alterações 
de distâncias ou percursos, o corredor poderá reiterar-se se deseja, ou não, 
participar da prova até a data de retirada do kit. 
 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

: Batalhão da Policia Militar de Itajai 
 

DÚVIDAS E SUPORTE 

 

A organização da prova salienta que é obrigatório aos atletas participantes o 
conhecimento deste regulamento. 
A organização disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de 
e-mail através do endereço eletrônico paulomaes@hotmail.com 

 
Maiores dúvidas relacionadas as inscrições online podem ser obtidas através 
do endereço eletrônico assessocor@assessocor.com.br 

A Assessocor  apoiam a organização do evento nas inscrições online. Não nos 
responsabilizamos pelos acontecimentos que venham a ocorrer antes ou após 
a realização do evento. 
 

Boa Prova! 

mailto:assessocor@assessocor.com.br

