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MARY’S RUN -  Edição Noturna SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 

 

REGULAMENTO 

 

1. Disposições Gerais 

1.1 A Mary’s Run edição noturna, é uma realização da KA Produções, e será realizada 
em um único dia – 09 de dezembro de 2017, em qualquer condição climática, nas 
distâncias de 5km e 10km – Corrida e 5km – Caminhada, com participação de 
homens, mulheres, idosos e adolescentes, no bairro Anchieta, na cidade de São 
Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. 

 
As largadas serão nos respectivos horários e locais: 

Concentração: 18h00 
Aquecimento: 18h40  
Largada 10km Corrida: 19h00  
(R. Pacaembú - Pauliceia/SBC estacionamento dentro da Mercedes Benz) 
  
Concentração: 18h00 
Aquecimento: 18h40  
Largada 5km Corrida: 19h00 
(R. Pacaembú - Pauliceia/SBC estacionamento dentro da Mercedes Benz)  
 
Concentração: 18h00 
Aquecimento: 18h40  
Largada 5km Caminhada: 19h00 
(R. Pacaembú - Pauliceia/SBC estacionamento dentro da Mercedes Benz)  
 

 

1.2 Os participantes da Mary’s Run – serão premiados com troféus nas colocações de 
1º, 2º, 3º, 4o e 5o nas categorias masculina e feminina dos 5km e 10km.  
Os participantes da caminhada de 5km receberão a medalha de participação ao 
cruzarem a linha de chegada de forma regular. Não haverá premiação por faixas 
étarias, e sim, apenas classificação.  

1.3 Haverá divisão por trajeto escolhido. Todos serão posicionados de acordo com tal: 
10km – Corrida as 19h; 5km – Caminhada as 19h e 5km Corrida as 19h. 

1.4 Com sua participação no evento, o participante assume a responsabilidade por 
seus dados fornecidos, concorda com o regulamento, assume as suas próprias 
despesas, tais como transporte, alimentação, hospedagem, seguros e outras 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.  

1.5 Estarão disponíveis guarda-volumes em locais estratégicos aos participantes 
devidamente inscritos.  



2	
	

1.5.1 A Comissão Organizadora do evento não aconselha que sejam deixados nada 
de valor no guarda-volumes, como: dinheiro, cheques, cartões de crédito, relógios, 
roupas, equipamentos eletrônicos, celulares entre outros. 

 1.5.2. A Comissão Organizadora do evento não se responsabilizará por qualquer 
objeto deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata de mero serviço de cortesia.  

1.6 Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como seus 
Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelas participantes no evento, independente 
de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por 
ventura os participantes venham a sofrer durante o evento.  

1.7 Estará disponível Área VIP para Patrocinadores e Apoiadores em local estratégico. 

1.8 A Organização do evento aconselha avaliação médica prévia a realização do 
evento. 

1.9 Fica proibido por qualquer circunstância pular as proteções e grades para entrar na 
pista no momento da largada, no momento da chegada ou em qualquer outro 
momento do evento. 

1.10 Qualquer reclamação ou sugestão sobre o evento deverá ser feita por escrito e 
entregue a Comissão Organizadora até seu respectivo final.  

1.11 Poderá a Comissão Organizadora suspender o evento por questões de 
segurança pública, vandalismo, atos públicos e/ou motivos de força maior. 

1.12 O participante que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas 
neste regulamento poderá, sem aviso prévio, ser desclassificado do evento. 

1.13 Toda a irregularidade ou conduta antidesportiva, cometida pelo participante, será 
passível de desclassificação. 

1.14 O participante assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade a Comissão Organizadora, Patrocinadores, 
Realizadores e Apoiadores, em seu nome e de seus sucessores. 

1.15 A participação no evento é individual. 

1.16 A Corrida de 10km terá duração máxima de 1h30 (uma hora e trinta minutos); 
5km terá duração máxima de 60min. (cinquenta minutos). 

1.17 Os menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados, no dia do 
evento, de um maior responsável por eles. 

1.18. Haverá 04 (quatro) postos de água no percurso de Corrida – 10km; 02 (dois) 
postos de água no percurso de Corrida 5km e Caminhada – 5km.  

1.19 Programação do Evento: 

18h00 – Início das atividades na concentração  
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18h40 -  Aquecimento com a geral  

19h00 – Largada da Geral Corrida – 10km e 5km e Caminhada de 5km 

20h30 - Início da cerimonia de premiação (*horário aproximado). 

 

2. Das inscrições 

2.1 Para se inscrever, o participante na idade a partir de 16 nos de idade, deverá: 

2.1.1 Recolher a taxa de R$ 70,00 (setenta reais) 1o lote, pessoas acima de 60 anos e 
PNE R$ 35,00.  Válido do dia 24 de agosto até dia 15 de setembro ou até quanto durar 
as inscrições do lote.  

2.1.2 A taxa do 2o lote será de R$ 90,00 (noventa reais) pessoas acima de 60 anos e 
PNE R$ 45,00. Válido do dia 16 de setembro até dia 18 de outubro ou até quanto 
durar as inscrições do lote.  

2.1.3 A taxa do 3o e último lote será de 110,00 (cento e dez reais) pessoas acima de 
60 anos e PNE R$ 55,00. Válido do dia 19 de outubro até dia 20 de novembro ou até 
quanto durar as inscrições do lote.  

2.2 Os participantes do evento podem se inscrever em um único tipo de prova, sendo 
corrida ou caminhada. 

2.3 As inscrições deverão ser realizadas obrigatoriamente por meio do site oficial –  

2.4 O prazo final de inscrição fica assim definido: 20/11/2017. Ou ainda até o limite 
técnico ser atingido – 1.200 inscrições no total para todas as idades a partir de 16 
anos.  

2.5 O dinheiro da inscrição não será devolvido mesmo em caso de desistência do 
participante ou por qualquer outro motivo alegado.  

2.6 Para realizar a inscrição, o participante deverá, com obrigatoriedade, fornecer os 
dados solicitados (nome completo, RG, CPF, telefone de contato, endereço, e-mail, 
opção por 5km e 10km – Corrida; ou 5km – Caminhada). As inscrições com dados 
incompletos não serão realizadas. 

2.7 A inscrição é singular, pessoal e intransferível, e desta forma, não pode ser 
substituída por outra pessoa, em qualquer situação ou problemática. O participante 
não poderá ceder seu número ou chip para outra pessoa, pois o primeiro será 
totalmente responsável pelos danos ou acidentes que tais itens poderão sofrer, 
deixando isento o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão 
Organizadora, Patrocinadores, Realizadores e Apoiadores, além de ser 
desclassificado automaticamente. 

2.8 Caso exista uma conduta inapropriada de má fé no ato da inscrição, com o objetivo 
de ludibriar a Comissão Organizadora, esta será imediatamente cancelada e o valor 
da inscrição não será devolvido, não havendo outra forma de ser realizada. 
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2.9 A Comissão Organizadora do evento reserva-se o direito de rejeitar qualquer 
inscrição. 

3. Da realização da prova 

3.1 A Comissão Organizadora poderá suspender ou prorrogar prazos, e ainda elevar 
ou limitar o número de inscrições sem aviso prévio em função de necessidades 
técnicas e estruturais do evento. Bem como a alteração nas taxas de cobrança de 
inscrições. A mesma (CO) reserva o direito de realizar promoções no decorrer do 
período de inscrições sem aviso prévio.  

3.2 O Kit pré prova Mary’s Run edição noturna deverá ser retirado na 
loja, DECATHON Av. Pereira Barreto, 1500 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - 
SP, 09751-000 na data 08.12.2017 das 10h às 22h e dia 09.12.2017 das 9h às 
14h  e no local da prova a partir das 15h. A retirada do kit só ocorrerá mediante a 
apresentação de documento oficial com foto e comprovante de pagamento para o 
evento. A retirada do kit só poderá ser realizada por terceiros mediante apresentação 
de cópia de documento de identificação do inscrito e comprovante de pagamento do 
mesmo. 
 
Pré Kit Mary’s Run FEMININO: Ecobag; camiseta personalizada; toalha, número de 
peito com nome; chip; *medalha para concluintes.  

Pré Kit Mary’s Run MASCULINO: Mochila; camiseta personalizada; toalha, número de 
peito com nome; chip; *medalha para concluintes.  

 

3.3. O participante que não retirar o seu kit até a data limite estipulada pela Comissão 
Organizadora perderá o seu respectivo direito. Sendo assim, não serão entregues kits 
no local do evento.  

 3.4 O uso do chip e número de peito será obrigatório somente na prova de 5km e 
10km de corrida. O chip deverá ser colocado no tênis conforme as respectivas 
instruções. Caso o chip seja colocado inapropriadamente, o participante será 
desclassificado, bem como desvios de percurso ou demais irregularidades 
identificadas pelos fiscais de prova. O número de peito deverá ser colocado de modo 
visível e bem identificado. 

3.5 No ato da inscrição, após leitura e concordância do regulamento da Mary’s Run 
edição noturna, e após assinalar a opção apresentada no sistema on-line, o 
participante, desta forma, aceitará todos os termos descritos no regulamento e 
assumirá total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o termo 
de responsabilidade.  

3.6 Toda a Comissão Organizadora da Mary’s Run edição noturna, juntamente com 
seus Patrocinadores, Realizadores e Apoiadores, não têm qualquer tipo de 
responsabilidade nos quesitos de atendimento médico, de despesas médicas em 
casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida ou caminhada dos 
participantes. Entretanto, em cumprimento às normas da Confederação Brasileira de 
Atletismo – CBAT e International Association of Athletics Federations – IAAF, será 
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disponibilizado o serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial aos 
participantes e para remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.  

3.7 Não haverá qualquer tipo de reembolso por parte da Comissão Organizadora, nem 
de seus Patrocinadores, Realizadores e Apoiadores, de nenhuma espécie ou valor, 
que corresponda a qualquer tipo de equipamentos e/ou acessórios ou ainda, qualquer 
outro tipo de material utilizado pelo participante, seja por qual motivo for, nem 
referente a extravios ou prejuízos que, por conseguinte, o participante venha a ter no 
decorrer do evento. 

3.8 A Comissão Organizadora da Mary’s Run edição noturna, assim como seus 
Patrocinadores, Realizadores e Apoiadores, não terão responsabilidades por qualquer 
prejuízo ou dano causados pelos participantes inscritos a terceiros. Os casos omissos 
a esse regulamento em particular serão resolvidos pela Comissão Técnica 
responsável e julgados de maneira pertinente.  

3.9 Os percursos realizados estarão dispostos sobre três modalidades: 

Concentração 18h  
Largada 10km Corrida: 18h30  
(R. Pacaembú - Pauliceia/SBC estacionamento dentro da Mercedes Benz)  
 
Concentração 18h 
Largada 5km Corrida: 18h30 
(R. Pacaembú - Pauliceia/SBC estacionamento dentro da Mercedes Benz)  
 
Concentração 18h  
Largada 5km Caminhada: 18h30  
(R. Pacaembú - Pauliceia/SBC estacionamento dentro da Mercedes Benz)  
 
3.10 O participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 
auxiliar para alcançar algum tipo de vantagem. 

3.11 Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum participante.  

 3.12 O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade 
física, e que, assim, treinou adequadamente para o evento. 

4. Classificação 

4.1 A classificação da Corrida será definida de forma geral conforme a colocação do 
participante (tempo/ordem de chegada) e será publicada no site oficial do evento. 

5. Premiação 

5.1 Serão premiados com troféus os participantes colocados nas posições de 1º, 2º, 
3º, 4o e 5o no geral, sendo masculino e feminino.  

5.2 Todos os demais participantes receberão a medalha de participação ao cruzarem 
a linha de chegada de forma regular.  

5.3 Todos os participantes que tiverem seus nomes chamados e solicitados, deverão 
encaminhar-se para à área de premiação. 
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5.4 Não haverá premiação por divisão de categorias. 

6. Espaço para Assessorias Esportivas 

 6.1 Poderá a Comissão Organizadora indicar locais para montagem de tendas de 
assessorias/treinadores de acordo com a disponibilidade de espaços na área do 
evento, sendo estes impossibilitados de interferir no bom andamento da prova. 

 6.2 Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a Comissão 
Organizadora poderá solicitar o remanejamento das tendas.  

6.3 A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é exclusiva 
das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a Comissão 
Organizadora de qualquer responsabilidade. 

6.4 Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a 
organização solicitar que as assessorias/treinadores se retirem do local. 

6.5 As tendas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do 
evento.  

 

7. Considerações Finais  

7.1 Para possíveis dúvidas e informações técnicas será disponibilizado o e-mail oficial 
(contato@kaproducoes.com) ou ainda o WhatsApp oficial (11 94000 9617).    

7.2 A Comissão Organizadora poderá incluir ou alterar itens deste regulamento, de 
forma parcial ou total, conforme as necessidades e eventualidades do evento.  

7.3 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

8. Termo de Responsabilidade 

 

Declaro que participo da Mary’s Run edição noturna, em 2017, por livre e espontânea 

vontade, e que assim, isento de qualquer responsabilidade a Comissão Organizadora, 

os Patrocinadores, os Realizadores e os Apoiadores, em meu nome e em nome de 

meus herdeiros, e também de todo e qualquer possível prejuízo que porventura venha 

acontecer durante minha participação. Declaro ainda gozar de boa saúde, ter treinado 

apropriadamente para tal e estar apto para a prática da modalidade escolhida (5km e 

10km– Corrida; 3km – Caminhada). Autorizo desta forma o uso de minha imagem para 

a divulgação dos resultados e para finalidades legítimas. Assim, declaro ser 

conhecedor do regulamento desta competição e acato todas as decisões da 

organização, comprometendo-me a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal no que 



7	
	

diz respeito à punição ou à decisão da Comissão Organizadora. 

 


