
	
	

REGULAMENTO DA CORRIDA E CAMINHADA KOLBIANA – 
ETAPA RIACHO GRANDE - 25/02/2018 

8km E 4km CORRIDA  3km CAMINHADA 
 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
Data: domingo, 25 de Fevereiro de 2018. 
Distâncias: 8km e 4km corrida e 3km caminhada  
Local: Riacho Grande/SBC – Brasil 
Horário da largada:      8k às 7h30; 
                                        4k às 7h30; 
                                        3k às 8h00. 

Local de Concentração/Largada/Chegada/Premiação: Santuário da Imaculada - 
Estrada do Morro Grande, 870 – B dos Finco / Riacho Grande – São Bernardo do 

Campo/SP 
(veja o link de como chegar no site oficial do evento) 

 
Parágrafo único: O local das largadas/chegadas estará sujeito a alterações por motivos 
de ordem externa. 
 
2. RETIRADA DE KITS 
A definir.. 
 
3.  ENTREGA DOS KITS:  

 
Para retirar seu número, chip e kit o atleta deve apresentar OBRIGATORIAMENTE:  

 
- Documento de identificação original com foto.  
- Comprovante de pagamento da inscrição. 

 
Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese será entregue o kit atleta sem algum destes 
documentos.  
 

3.1.  Não será permitida alteração do tamanho da camiseta no momento da 
retirada de kits. A organização se baseará nas informações cedidas no ato da 
inscrição. 
3.2.  Deverá a atleta conferir todos os itens do kit no ato da retirada e assinar 
protocolo do mesmo. A organização não aceitará nenhum tipo de reclamação 
posterior. 

 
4. REGRAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:  
 
O atleta somente terá direito a correr no dia da prova se estiver inscrito via sistema até 10 de 
FEVEREIRO de 2018, preenchido a ficha de inscrição, efetuado o pagamento e retirado o kit nas 
datas propostas. 
 
Todo atleta inscrito terá direito:  
 
KIT BÁSICO 
1 - Número de peito;  
2 - Camiseta manga curta (Tamanho garantido para inscrições até 10 de fevereiro de 2018); 
3 - Chip de cronometragem; 



4 – Frutas; 
5 – Água; 
6 - Medalha de participação. 
 
KIT LUXO 
1 - Número de peito;  
2 – Camiseta manga curta (Tamanho garantido para inscrições até 10 de fevereiro de 2018); 
3 - Chip de cronometragem; 
4 – Gym Sack Personalizada; 
5 – Frutas; 
6 – Água; 
7 - Medalha de participação 
 
KIT PREMIUM  
1 - Número de peito;  
2 - Camiseta manga curta (Tamanho garantido para inscrições até 10 de fevereiro de 2018);  
3 – Equeeze personalizada; 
4 - Chip de cronometragem; 
5 – Gym Sack Personalizada; 
6 – Frutas; 
7 – Água; 
8 - Medalha de participação 
 
 
 
A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades ou 
disponibilidades técnicas e estruturais, bem como realizar ações promocionais, sem prévio aviso. 
 
A Organização do evento, bem como seus apoiadores e realizadores não se 
responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida, a 
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 
mesmo. 
O atleta não poderá ultrapassar a linha de largada antes do início da corrida. 
O atleta inscrito para uma distância não poderá mudar de distância durante a prova, sob 
pena de desclassificação. 
A utilização de chip trocado, ou por atleta não inscrito com o respectivo chip implicará 
em desclassificação. 
A caminhada de 3k caracteriza-se por uma prova de incentivo e, dessa forma, destina-se 
exclusivamente aos iniciantes.  
Todos os assuntos técnicos e omissos deste regulamento serão resolvidos pela 
organização da prova, soberana em suas decisões. 
Todo atleta que abandonar a prova precisa comunicar o fato imediatamente à organização.  
 
Será distribuída água aos atletas durante a prova, estes postos serão disponibilizados 
no site oficial do evento. 
O atleta deverá descartar os copos de água ou qualquer outro objeto nas áreas 
indicadas pela organização. É totalmente proibido o descarte de copos de água ou 
qualquer outro tipo de objeto ou lixo que não seja nos locais indicados pela organização, 
podendo este ato, levar a desclassificação do atleta. 
Ao término da prova, os atletas receberão, mediante a entrega do número de peito, um 
Kit contendo frutas e uma medalha de participação. 
Os inscritos terão à disposição os sanitários localizados no local do evento. Os 
banheiros não possuem vestiários de banho. 
Haverá serviço de guarda volumes. A organização não se responsabiliza por objetos de 
valor, equipamentos ou dinheiro deixados no guarda volumes. 



Após a prova, será emitida a listagem provisória de resultados. Caso haja discordância 
do resultado, deverá ser entregue recurso escrito com a alegação do erro ao diretor de 
prova, que julgará a procedência ou não do erro. 
A prova terá tempo limite máximo de 2h30. 
 
ELEMENTO OBRIGATÓRIO:  
 
- O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar afixado na parte frontal 
e perfeitamente visível para todas as distâncias.  
Sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de 
desclassificação os participantes que não cumprirem esta exigência. 
- O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se 
observar por algum fiscal à falta do uso do chip. Deverá ser fixado no cadarço do tênis 
do pé, na posição indicada no informativo específico. 
A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as 
consequências de sua não utilização. 
 
5. VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÕES:  
As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do site 
https://www.ticketagora.com.br  Caso ainda haja vagas disponíveis, a organização 
poderá estender o prazo de inscrições até o preenchimento das vagas restantes. 
Nota: em caso de não realizar o pagamento do boleto no prazo indicado, a organização 
poderá anular o pedido de inscrição.  Ter completado a ficha de inscrição online não 
implica a confirmação da vaga. A vaga estará garantida exclusivamente através do 
pagamento total da inscrição dentro do prazo concedido pelo sistema.  
 
 

 
Valor Inicial  

Lote 0*  
1º Lote**  

 
2º Lote 

 
   

Todas as 
categorias: 
8km e 4km 

corrida e 3km 
caminhada  

  

A PARTIR DE:  
05/12/2017 até 
22/012/2017*  

ou até durar os 
estoques 

A PARTIR DE: 
23/12/2017 até 
19/01/2018** 

ou até durar os 
estoques  

A PARTIR DE: 
20/01/2018 até 
10/02/2018*** 

ou até durar os 
estoques 

 

KIT BÁSICO R$ 25,00 R$ 39,90 
 

R$ 49,90 
 

 

 KIT LUXO  R$ 35,00 R$ 49,90 
 

R$ 59,90 
 

 

KIT PREMIUM  R$ 45,00 
 

R$ 69,90 
 

 
R$ 89,90 

 

 

 
Itens do KIT 
 
KIT BÁSICO 
1 - Número de peito;  
2 - Camiseta manga curta (Tamanho garantido para inscrições até 10 de fevereiro de 2018); 
3 - Chip de cronometragem; 
4 – Frutas; 
5 – Água; 
6 - Medalha de participação. 
 
KIT LUXO 
1 - Número de peito;  
2 – Camiseta manga curta (Tamanho garantido para inscrições até 10 de fevereiro de 2018); 



3 - Chip de cronometragem; 
4 – Gym Sack Personalizada; 
5 – Frutas; 
6 – Água; 
7 - Medalha de participação 
 
KIT PREMIUM  
1 - Número de peito;  
2 - Camiseta manga curta (Tamanho garantido para inscrições até 10 de fevereiro de 2018);  
3 – Equeeze personalizada; 
4 - Chip de cronometragem; 
5 – Gym Sack Personalizada; 
6 – Frutas; 
7 – Água; 
8 - Medalha de participação 
 
Após o término do 2° lote, demais lotes e prazos serão disponibilizados pela 
organização no site oficial e regulamento. 
 

Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS acima de 60 
(sessenta) anos desconto de 50% no valor da inscrição, modalidade, em caso de KIT PREMIUM, 
as promoções e descontos não são para KIT BASICO E KIT LUXO, e o desconto será somente 
na modalidade de participação. 

 
O dinheiro da inscrição não será devolvido em caso de desistência. Entretanto, haverá 
possibilidade de transferência de inscrição para outra pessoa desde que seja 
comunicado à organização com sete dias de antecedência exclusivamente pelo 
email: contato@kaproducoes.com 
 
 
6. CATEGORIAS E PREMIAÇÃO:  
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. 
 
Serão premiados com troféus os participantes colocados nas posições de 1º, 2º, 3º no 
geral, sendo masculino e feminino. Nas categorias de 8km e 4km de corrida.  
 
 
 
 
EQUIPES: A equipe com maior número de participantes inscritos receberá um troféu de 
honra ao mérito. 
 
Nota: As imagens que se obtenham na competição poderão ser utilizadas pela 
Organização e pelas Empresas Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do 
evento e/ou de produtos associados ao mesmo. Os competidores que aceitarem 
participar deste evento não terão direito a realizar reclamações. 
 
COMUNICAÇÃO:  
Considera-se meio oficial de comunicação de novidades a página 
https://www.ticketagora.com.br   
O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das 
novidades e possíveis modificações, ou imprevistos.  
 



O e-mail da organização é contato@kaproducoes.com e para WhatsApp oficial (11 
94000 9617). Recomendamos que seja colocado entre os contatos como um endereço 
seguro, para conseguir receber todos os e-mails da organização. 


