
	
	

REGULAMENTO	OFICIAL	CORRIDA	NOTURNA	

	

DA	PROVA	

	

1.	A	Corrida	Noturna	será	realizada	no	dia	11	de	novembro	de	2017	

	

2.	A	largada	da	Corrida	Noturna	será	às	21h	em	local	e	horário	a	serem	oportuna	e	amplamente	divulgados	

aos	participantes,	podendo	ser	cancelada	ou	adiada	por	questões	climáticas	ou	catástrofe	que	coloque	

em	risco	a	integridade	física	dos	participantes	e/ou	espectadores.	

	

3.	A	prova	será	disputada	em	dois	percursos:	um	totalizando	a	distância	de	5	km	e	outro	a	distância	de	10	

km.	Poderão	participar	das	corridas	atletas	do	gênero	feminino	e	masculino,	regularmente	inscritos	de	

acordo	com	este	Regulamento.	

	

4.	O	percurso	será	divulgado	no	site	www.noblu.com.br.	A	Corrida	Noturna	terá	duração	máxima	de	2	

horas.	O	atleta	que	não	completar	a	prova	dentro	deste	tempo	será	convidado	a	deixá-la.	

	

5.	A	idade	mínima	exigida	para	a	participação	no	Evento	é	de	18	(dezoito)	anos	completos	até	o	dia	da	

inscrição.	

	

6.	No	ato	da	inscrição,	ao	concordar	com	o	Regulamento,	o	participante	aceita	todos	os	termos	do	mesmo	

e	assume	total	responsabilidade	por	sua	participação	no	Evento.	

	

7.	As	inscrições	são	limitadas	e	deverão	ser	feitas	pelo	site	www.noblu.com.br,	no	período	de	29/09/2017	

a	06/11/2017,	sendo	limitadas	as	vagas	ao	atingimento	do	número	máximo	de	participantes.	

	

8.	O	valor	da	inscrição	para	o	Evento,	será	de:	

	

KIT	ATLETA	

	

Lote	Promocional	-	R$	79,00	(setenta	e	nove	reais)	

2º	Lote	-	R$	89,00	(oitenta	e	nove	reais)	

3º	Lote	-	R$	99,00	(noventa	e	nove	reais)	

Colaborador,	cooperados	e	clientes	Unimed	São	José	Do	Rio	Preto	–	R$	60,00	(sessenta	reais)	

a)	será	acrescida	ao	valor	da	inscrição	a	taxa	de	conveniência	cobrada	pelo	Ticket	Agora.	

b)	 O	 pagamento	 através	 de	 boleto	 bancário	 deverá	 ser	 efetivado	 até	 dia	 01/11/2017	 e	 o	

pagamento	através	de	cartão	de	crédito	até	o	dia	06/11/2017,	impreterivelmente.	

c)	não	serão	aceitas	inscrições	cujos	pagamentos	ocorram	após	as	datas	acima.	



	
	

d)	será	feito	a	validação	de	documentos	para	a	obtenção	do	desconto	no	ato	da	retirada	do	kit.	

I.	Documento	de	validação	para	médicos	cooperados	será	o	CRM	

II.	Documento	de	validação	para	colaborados	será	o	número	de	matrícula	de	funcionário	

III.	Documento	de	validação	para	clientes	será	o	número	da	carteirinha	do	titular	

	

e)	Caso	a	validação	seja	declinada,	a	pessoa	não	poderá	retirar	o	kit	atleta.	

	

	

9.	As	inscrições	poderão	ser	encerradas	antes	do	prazo	previsto,	sem	aviso	prévio,	caso	o	limite	de	vagas	

seja	alcançado	e	poderão,	ainda,	ser	prorrogadas,	a	critério	da	organização.	

	

10.	O	dinheiro	da	inscrição	não	será	devolvido	caso	o	participante	desista	da	prova,	não	providencie	a	

retirada	do	kit	atleta	ou,	porventura,	não	possa	participar	da	prova.	

	

11.	Os	participantes	são	responsáveis	pela	veracidade	das	 informações	fornecidas	no	ato	da	 inscrição.	

Caso	haja	fraude	comprovada,	o	atleta	será	desclassificado	e	poderá	responder	por	crime	de	falsidade	

ideológica	e	documental.	

	

12.	Os	participantes	declaram	estar	cientes	de	que	os	dados	fornecidos	serão	utilizados	para	formalização	

do	seguro	contra	acidentes	pessoais.	Os	organizadores,	realizadores,	patrocinadores	e	apoiadores	não	se	

responsabilizam	por	eventual	negativa	da	seguradora	no	pagamento	do	seguro	em	caso	de	fornecimento	

de	dados	incorreto-inválidos.	

	

DA	ENTREGA	DE	KITS	

	

13.	A	entrega	dos	kits	de	corrida	ocorrerá	entre	os	dias	08	e	11	de	novembro	de	2017,	em	local	a	ser	

divulgado	oportunamente	no	site	www.noblu.com.br		

a)	Atenção:	o	atleta	que	não	retirar	o	seu	kit	na	data	e	horário	estipulado	pela	organização,	

ficará	impedido	de	participar	da	prova	e	perderá	o	direito	ao	kit.	Nesta	hipótese,	a	atleta	não	

terá	direito	à	restituição	do	valor	pago	no	ato	da	inscrição;	

b)	não	serão	entregues	kits	de	corrida	fora	dos	dias	e	horários	estipulados	e,	tampouco,	na	data	

do	evento.	

	

14.	O	kit	básico	será	composto	por	camiseta,	pulseira	de	led,	bag,	porta	celular	e	chip	de	cronometragem.	

O	kit	poderá	ser	retirado	por	qualquer	pessoa	que	portar	cópia	de	documento	pessoal	com	foto,	protocolo	

de	inscrição	e/ou	recibo	de	pagamento	do	inscrito.	Os	documentos	ficarão	retidos	pela	Organização.	

	



	
	

15.	 No	 momento	 da	 retirada	 do	 kit,	 o	 responsável	 deverá	 conferir	 os	 seus	 dados	 e	 o	 número	 de	

identificação.	

	

16.	 O	 número	 de	 peito	 virá	 estampado	 na	 camiseta,	 portanto,	 o	 uso	 desta	 será	 obrigatório	 para	 a	

participação	na	prova	e	realização	da	aferição	do	tempo	de	cada	participante.	

	

17.	Não	serão	aceitas	reclamações	cadastrais	após	a	retirada	do	kit.	

	

18.	Poderá	a	Organização	ofertar	opção	de	escolha	de	tamanho	das	camisetas	durante	a	realização	da	

inscrição,	entretanto,	este	ato	será	de	acordo	com	a	disponibilidade	de	estoque.	As	peças	de	vestuário	

estão	 disponíveis	 em	quantidades	 limitadas,	 portanto,	 não	 serão	 feitas	 trocas	 de	 tamanho	 no	 ato	 da	

retirada	do	kit.	Os	tamanhos	estão	especificados	no	site	de	inscrições.	

	

DA	RETIRADA	DE	CHIPS	DE	CRONOMETRAGEM	

	

19.	A	retirada	do	chip	de	cronometragem,	para	todos	os	atletas	que	participarão	do	evento,	será	efetuada	

juntamente	com	o	kit	atleta.	O	participante	que	não	utilizá-lo	no	dia	do	evento,	não	terá	apuração	de	seu	

tempo,	nem	de	sua	classificação,	bem	como	não	terá	direito	a	um	novo	chip	de	cronometragem	no	dia	do	

evento.	

	

20.	Todos	os	atletas	inscritos	deverão	portar	o	chip	de	cronometragem	fixado	de	acordo	com	as	instruções	

de	uso	que	o	acompanham,	no	pé	esquerdo,	deixando	o	pé	direito	como	espaçador	para	evitar	que	um	

chip	interfira	ou	até	anule	o	chip	de	outro	competidor.	

	

21.	O	chip	de	cronometragem	é	descartável	e	não	precisa	ser	devolvido	para	a	organização	do	evento.	

	

DA	PARTICIPAÇÃO	

	

22.	Os	atletas	deverão	estar	no	local	de	largada	com,	pelo	menos,	meia	hora	de	antecedência,	quando	

serão	dadas	as	instruções	finais.	

	

23.	O	atleta	deverá	observar	o	trajeto	da	prova,	e	não	terá	nenhum	tipo	de	auxílio	para	alcançar	vantagem.	

	

24.	Haverá	 serviço	 de	 assistência	médica	 na	 arena	 de	 prova	 (largada/chegada)	 para	 qualquer	 tipo	 de	

emergência	envolvendo	os	inscritos	na	prova.	

	

25.	 A	 segurança	 será	 garantida	 pelos	 órgãos	 competentes	 e	 haverá	 fiscais	 para	 orientação	 dos	

participantes.	



	
	

	

26.	 Serão	 colocados	 à	 disposição	 dos	 participantes	 banheiros	 químicos	 e	 guarda-volumes	 apenas	 na	

região	da	largada/chegada	da	prova.	

	

a) Os	realizadores,	patrocinadores,	apoiadores,	órgãos	públicos	e	a	organização	da	prova	não	se	

responsabilizam	 por	 qualquer	 objeto	 que	 não	 tenha	 sido	 deixado	 no	 guarda-volumes	 e	 por	

qualquer	extravio	de	materiais	ou	prejuízo	que	porventura	os	atletas	venham	a	sofrer	durante	a	

participação	na	prova.	

	

27.	Serão	disponibilizados	pelo	percurso,	pontos	de	hidratação	para	todos	os	inscritos.	

	

DA	PREMIAÇÃO	

	

28.	MODALIDADE	5	Km	-	Masculino	e	Feminino	

a) Categoria	 COOPERADO:	 o	 1º	 colocado	 de	 cada	 faixa	 etária	 receberá	 um	 troféu.	 Serão	

consideradas	as	faixas	etárias	abaixo:	

i. Até	30	anos;	

ii. 31	anos	a	40	anos;	

iii. 41	anos	a	50	anos;	e	

iv. Acima	de	50	anos.	

b) Categoria	 COLABORADOR:	 o	 1º	 colocado	 de	 cada	 faixa	 etária	 receberá	 um	 troféu.	 Serão	

consideradas	as	faixas	etárias	abaixo:		

i. Até	30	anos;	

ii. 31	anos	a	40	anos;	

iii. 41	anos	a	50	anos;	e	

iv. Acima	de	50	anos.	

c) Categoria	 GERAL:	 os	 03	 primeiros	 colocados	 de	 cada	 faixa	 etária	 receberão	 troféus.	 Serão	

consideras	as	faixas	etárias	abaixo:	

i. Até	30	anos;	

ii. 31	anos	a	40	anos;	

iii. 41	anos	a	50	anos;	e	

iv. Acima	de	50	anos.	

	

MODALIDADE	10	Km	-	Masculino	e	Feminino	

d) Categoria	 GERAL:	 os	 03	 primeiros	 colocados	 de	 cada	 faixa	 etária	 receberão	 troféus.	 Serão	

consideras	as	faixas	etárias	abaixo:	

i. Até	30	anos;	

ii. 31	anos	a	40	anos;	



	
	

iii. 41	anos	a	50	anos;	e	

iv. Acima	de	50	anos.	

29.	As	primeiras	colocações	da	modalidade	individual	FEMININO	e	individual	MASCULINO	serão	definidas	

de	 acordo	 com	 o	 tempo	 líquido	 de	 cada	 atleta,	 ou	 seja,	 o	 tempo	 gasto	 por	 cada	 competidor	 para	

completar	o	percurso	delimitado	pelos	tapetes	de	cronometragem.	

	

30.	 Os	 atletas	 premiados	 de	 cada	 modalidade	 e	 categoria	 deverão	 comparecer	 ao	 pódio	 vestindo	 a	

camiseta	oficial	da	prova,	assim	que	a	cerimônia	de	premiação	for	iniciada	e	a	sua	categoria	for	chamada.	

O	atleta	que	não	comparecer	na	cerimônia	de	premiação	poderá	perder	o	direito	aos	prêmios,	conforme	

determinação	da	Organização	da	prova.	Todos	os	demais	atletas	que	cruzarem	a	 linha	de	chegada	de	

forma	legal	receberão	medalhas	de	participação.	

	

32.	O	atleta	que	não	retirar	sua	medalha	no	dia	da	prova,	não	poderá	retirá-la	posteriormente.	

	

34.	Os	resultados	oficiais	da	Corrida	Noturna	serão	informados	no	site	www.noblu.com.br	em	até	2	dias	

úteis	após	a	prova.	

	

DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS	

	

35.	Ao	efetuar	a	inscrição	para	a	Corrida	Noturna,	o	participante:	

	

a)	 declara	 gozar	 de	 plena	 saúde	 e	 integridade	 física	 e	 mental	 para	 participar	 da	 prova,	

responsabilizando-se	 por	 ocasionais	 danos	 à	 sua	 saúde,	 condicionada	 a	 participação	 à	

apresentação	de	autorização	médica	específica.	

b)	aceita	todos	os	termos	deste	regulamento.	

c)	 autoriza	 a	utilização	de	 sua	 imagem,	pela	organização,	 seus	 realizadores,	 patrocinadores	 e	

apoiadores,	 em	 suas	 ações	 de	 marketing	 e	 divulgação	 de	 outros	 eventos.	 Os	 inscritos	 e	

respectivos	 responsáveis,	 ao	 assinar	 a	 ficha	 de	 inscrição	 ou	 equivalente	 (ofícios,	 listagens	 de	

equipes,	internet	etc.),	concordam	em	ceder	gratuitamente	à	Organização	e	aos	patrocinadores	

seus	nomes,	 imagem	e	som	de	voz,	com	vistas	a	fotografias,	filmagens	ou	gravações,	as	quais	

tenham	 por	 objetivo	 promover	 a	 divulgação	 dos	 resultados	 do	 evento,	 eventos	 correlatos,	

reforço	de	mídia	publicitária,	sem	limites	de	repetição	e	de	tempo.	

d)	autoriza	a	utilização	de	seus	dados	cadastrais	pela	Noblu	Sports	e	seus	participantes,	em	suas	

ações	de	marketing.	

	

36.	As	 dúvidas	 ou	omissões	 deste	 regulamento	 serão	dirimidas	 pela	 comissão	organizadora	 de	 forma	

soberana	e	irrevogável,	não	cabendo	recursos	a	essas	decisões.	

	



	
	

37.	Qualquer	reclamação	sobre	o	resultado	final	da	competição	deverá	ser	feita,	por	escrito,	até	trinta	

minutos	após	a	divulgação	do	resultado	da	prova.	

	

38.	Serão	sumariamente	desclassificados	(as)	da	competição	pela	Organização,	em	qualquer	momento	da	

competição	os	(as)	atletas	que:		

	

a)	fornecerem	informações	inverídicas,	no	ato	da	inscrição	e	em	outros	momentos	quando	estas	

forem	solicitadas;	

b)	posicionarem-se	fora	dos	locais	determinados	para	a	largada	e/ou	não	tiverem	registro	do	chip	

de	cronometragem	no	tapete	da	largada	e	percurso;		

c)	burlarem	as	regras	estabelecidas	para	o	percurso	(evitando	percurso	oficial);	

d)	competirem	sem	número	de	peito,	com	número	de	terceiros	ou	com	outro	número	que	não	

seja	o	atual/oficial	do	evento;		

e)	 tocarem	 ou	 bloquearem	 adversários	 com	 a	 intenção	 de	 dificultar-lhes	 a	 progressão,	 ou	

perturbar	a	sua	concentração;		

f)	 permitirem	 em	 seu	 uniforme	 de	 competição	 a	 colocação	 de	 frases	 indevidas,	 bem	 como	

qualquer	tipo	de	publicidade	político-partidária;	

g)	desrespeitarem	as	ordens	dos	fiscais	de	prova;	

h)	praticarem	qualquer	ato	de	vandalismo.	

	

39.	Os	casos	omissos	deste	regulamento	serão	resolvidos	pela	Organização.	

	

O	evento	é	de	responsabilidade	de:	NOBLU	SPORTS.	

Endereço:	Avenida	Orosimbo	Maia,	1803,	Vila	Itapura,	Campinas-SP.	

Fone:	(19)	3295-8981	

Site:	www.noblu.com.br	

	


