
THE RUN 5K e 10K - AUTÓDROMO CAPUAVA RACING 
 
 

1. DA ORGANIZAÇÃO 
1.1. O The Run Capuava Racing, tem como promotora, realizadora e organizadora a Driver Brasil. 
 
2.  DATA E LOCAL 
2.1. O The Run Capuava Racing se realizará, com condição climática que não ofereça risco aos 
participantes, dia 25 de novembro, no Autódromo Capuava Racing, localizado na cidade Indaiatuba – SP 
– Brasil. 
 
3.  DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. A idade mínima de participação no The Run Capuava Racing é de 12 anos completos até o dia 
da largada da prova. 
3.2. É de responsabilidade dos participantes no The Run Capuava Racing, lerem cuidadosamente 
este regulamento, comparecer e esclarecer quaisquer dúvidas no site do evento ou com a Driver Brasil. O 
não cumprimento das regras contidas neste regulamento acarretará em sanções de advertência, e/ ou 
desclassificação. 
 
4.  DO TEMPO E CONTROLE OFICIAL DA PROVA 
4.1. A prova consiste em percorrer a distância de cinco ou dez quilômetros no circuito do Autódromo 
Capuava Racing, onde serão declarados os vencedores em cada distância, aqueles que registrarem o 
menor tempo nestes percursos. 
4.2. A prova será encerrada 1 (uma) hora e cinquenta minutos após a largada.  
 
5.  DA LARGADA 
5.1. O horário de largada será as 17h00 do dia 25/11/2017. 
5.2. A largada da prova será para todos os participantes, tanto os inscritos na prova dos cinco 
quilômetros (duas voltas pelo circuito), quanto dos inscritos na distância dos 10 quilômetros (quatro voltas 
pelo circuito), no mesmo local e horário. 
 5.3. O participante deverá estar no local de largada (Autódromo Capuava Racing) pelo menos 1 
(uma) hora antes do horário previsto para sua largada. 
5.4. No momento da retirada de kit o participante deverá estar presentes e de posse do documento 
de identificação original.  
 
6.  DOS PARTICIPANTES 
6.1. Caso o participante saia do percurso oficial da prova, por qualquer motivo, deverá voltar ao local 
exato onde deixou o percurso e então retomar seu curso na competição. 
6.2. As roupas utilizadas deverão ser apropriadas para a prática de corrida, porém à organização 
reserva-se o direito de vetar qualquer tipo de roupa e/ou acessórios que julgue inadequado, ou que 
apresente menções inadequadas, desenho ou palavras inadequadas. O atleta não poderá sob nenhuma 
hipótese competir com o dorso descoberto ou nu. 
6.3. Um participante não pode interferir e/ou impedir a progressão de outro participante. 
6.4 A cada participante será fornecido um número com chip que deve ser usado visivelmente no 
peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de 
desclassificação os que não cumprirem este artigo. Atletas sem chip / número de peito poderão ser 
retirados pela organização do evento de espaços reservados exclusivamente aos corredores. 
6.5 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. 
 
7 INSCRIÇÕES 
7.1. Valor de inscrição individual: 
 Primeiro lote (pagamento até o dia 18 de setembro) R$ 95,00. 
 Segundo lote: (pagamento até o dia 19 de outubro): R$ 115,00. 
 Terceiro lote (pagamento até o dia 21 de novembro): R$ 135,00. 
7.2.  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 da 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, rede social ou telefone. 
7.3. Encerramento das inscrições 
As inscrições serão encerradas no dia 30 de maio, terça-feira que antecede o evento, podendo o prazo 
ser prorrogado devido à disponibilidade de vagas. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos (500), 
as inscrições são encerradas imediatamente. 
7.4 Sobre alterações gerais em inscrições 
A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os valores e 
aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 
questões estruturais, sem aviso prévio; 



7.5. Veracidade das informações 
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 
Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado(a) da corrida e responderá por crime de 
falsidade ideológica e/ou documental. 
 
7.6. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer 
acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da organização da 
corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na corrida. 
 
8.  SOBRE OS KITS 
8.1. Os kits da corrida serão compostos por: 
Camiseta manga curta em Poliamida + Medalha finisher 
A medalha será entregue apenas para os corredores que completaram a corrida e que estiverem com o 
número de peito e chip do evento. 
8.2 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. 
 
9  DA DISCIPLINA 
9.1. Palavras de baixo calão, agressões de qualquer natureza, atentado contra o pudor ou agir de 
forma antidesportiva com qualquer pessoa, ligada ao evento ou não, em qualquer momento, estão 
sujeitos a advertência e ou exclusão da competição. 
9.2. As regras aqui estabelecidas visam à integridade das pessoas envolvidas, o bom andamento da 
prova e o convívio harmonioso entre todos, para a conclusão do evento com a máxima segurança.  
9.3. Qualquer participante, staff, membro da organização ou pessoa envolvida no evento que violar 
ou tentar violar uma ou mais regras aqui propostas estará sujeito às penalidades. 
9.4. Serão toleradas no máximo duas (2) advertências, ou infrações por participante; na terceira o 
participante estará automaticamente excluído. 
9.5. Fica estabelecido que a penalidade de tempo será de 30 minutos, sendo acumulativa. A 
penalidade de tempo pode ser empregada mesmo que nenhuma advertência tenha sido aplicada.  
9.6. Penalidades de tempo deverão ser cumpridas no momento em que o fiscal, árbitro ou diretor de 
prova determinar. E também poderá ser comunicada e descontada do participante, no tempo final da 
prova.  
9.7. Infrações consideradas graves ou gravíssimas, em especial as que envolvem a segurança de 
qualquer pessoa ligada ao evento ou terceiros, poderão ser punidas com a exclusão sumária do 
participante infrator. 
 
10  DOS RECURSOS E PROTESTOS 
10.1. Serão aceitos recursos até 30 minutos após a divulgação dos resultados oficiais da prova. Deve 
ser por escrito e entregue à direção da prova sem pagamento de taxa alguma. 
 

11  DAS CONTINGÊNCIAS 
11.1. Uma contingência do The Run Capuava Racing significa uma conjuntura de eventos não 
planejados ou não previstos. A organização do evento não pode ser responsabilizada por contingências 
que possam ocorrer, portanto não haverá compensações, correções ou deduções de tempo, ao tempo 
total do participante. 
ÚNICO: Contingências incluem acidentes, tempestades, ventos e outras ações da natureza, construções, 
obras e qualquer outro acontecimento semelhante. 
 
12  DA PREMIAÇÃO 

12.1. Troféus do 1º ao 5ª colocados, masculino e feminino (tempo líquido), em todas as 
categorias, sendo: 
20-24 (nasc.de 1992 e 1996) 
25-29  (nasc.de 1987 e 1991) 
30-34 (nasc.de 1982 e 1986) 
35-39 (nasc. de 1977 e 1981) 
40-44 (nasc. de 1972 e 1976) 
45-49 (nasc. de 1967 e 1971) 
50-54 (nasc. de 1962 e 1966) 
55-59 (nasc. de 1957 e 1961) 
60-64 (nasc. de 1952 e 1956) 
65-UP (nasc. de 1951 e anteriores) 
12.2. Medalha finisher: a todos que concluírem a prova. 



12.3. Será feita a cerimônia de premiação no próprio local da prova, após seu término. O 
processamento dos dados leva algum tempo, portanto o início da cerimônia de premiação se dará uma 
hora após o término da prova. 
 
13  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. A organização da prova não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que os atletas ou 
equipes venham a sofrer, inclusive os de natureza material e física. 
13.2. 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 
prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 
13.3. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo tape relativos à prova/competição têm 
os direitos reservados aos organizadores. 
13.4. Ao participar do The Run Capuava Racing, o(a) participante assume a responsabilidade por seus 
dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 
vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida. 
13.5. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o 
percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes.  
13.6. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos 
participante, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida. 
Porém, será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial aos 
participantes e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.  
13.7. O(a) participante ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para 
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade ou 
reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico. 
13.8. A Comissão Organizadora, primando pela 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 prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e 
não haverá designação de nova prova. 
13.9. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: decio@driverbrasil.com.br, 
para que seja registrada e respondida a contento. 
13.10. Considerando-se a regulamentação da modalidade e os aspectos técnicos e de segurança no 
percurso da prova, este regulamento poderá sofrer alterações sem aviso prévio até o momento do início 
da entrega dos kits. 
 


