
 

 

REGULAMENTO DA 2ª CORRIDA DO FOGO DE GUARULHOS  

1. DA PROVA A Corrida do Fogo é um evento de caráter sócio esportivo que objetiva incentivar 

a prática do esporte. O evento tem como principal objetivo a celebração aos serviços 

prestados pelo 5º grupamento de bombeiros à população guarulhense.  

1.1. A Corrida do Fogo será realizada no domingo, dia 29 de abril de 2018, com largada na Av. 

Paulo Faccini às 7h30 , em frente ao Bosque Maia/ Guarulhos. Poderão participar do evento 

competidores de ambos os sexos, militares ou civis, devidamente inscritos, de acordo com este 

regulamento. 

 1.2. O evento será disputado na distância de 5km e 10km em percurso que será amplamente 

divulgado no site www.cronosports.com.br  ou www.ticketagora.com.br  . A prova terá 

duração máxima de 2h (duas horas) e o competidor que em qualquer trecho não estiver 

dentro do tempo projetado será convidado a se retirar da prova.  

2. DA INSCRIÇÃO As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet através dos sites  

www.ticketagora.com.br ou www.cronosports.com.br  

2.1. As inscrições abrirão no dia  04 de janeiro de 2018 e encerrarão no dia 30 de MARÇO  de 

2018, sendo lote único no valor de 79.90 . 

2.2. Para a categoria Bombeiro Militar ou MILITAR  – As inscrições serão no mesmo período 

acima, em lote único no valor de $50,00, mais taxa administrativa. Será obrigatório a 

apresentação de identificação militar no ato de retirada do kit.  

2.3. As inscrições serão encerradas dia 30 de MARÇO de 2018 ou em data anterior a esta, caso 

seja atingido o limite técnico de 1.500 (mil e quinhentos) competidores para realização da 

prova. 

 2.4. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua, em cumprimento as Regras 

Oficiais da IAAF, é a seguinte: provas com percurso de até 5 km - 14 (catorze) anos completos 

até 31 de dezembro do ano da prova, mediante autorização por escrito pai ou da mãe 

responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de 

identidade que deverá ser entregue a organização na retirada do kit. Provas com percurso de 

até 10 km - 16 (dezoito) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova. Qualquer 

descumprimento desta será punido com a desclassificação na prova.  

2.5. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante, aceita todos os 

termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de 

acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE". 
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 2.6. A inscrição na Corrida do Fogo é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa 

ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito 

para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento formalmente por escrito será 

responsável por qualquer acidente ou dano que essa venha a sofrer, isentando o atendimento 

www.cronosports.com.br e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.  

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

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o competidor será desclassificado da prova e 

responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.  

3. DO KIT DO COMPETIDOR E CHIP DE CRONOMETRAGEM Os competidores inscritos receberão 

um kit contendo: chip descartável de cronometragem, número de peito, alfinetes e uma 

camisa alusiva ao evento. Não será possível, na entrega do kit ao competidor, a troca de 

tamanho da camiseta previamente escolhido.  

3.1. A entrega dos kits será no dia 14 de ABRIL de 2018, em horário e local a definir. 

 3.2. No dia do evento, 15 de ABRIL  de 2018, será disponibilizado a retirada do kit do 

competidor, exclusivamente, para competidores de outros municípios impossibilitados de 

retirarem kit.  

3.3. O kit do competidor somente poderá ser retirado pelo competidor inscrito mediante 

apresentação do documento original com foto;  

3.4. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização específica para este fim.  

3.5. Os competidores menores de 18 anos só poderão retirar o kit do competidor, 

obrigatoriamente, mediante presença e assinatura do “TERMO DE AUTORIZAÇÃO” pelos pais 

ou responsável legal;  

3.6. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente na altura 

do peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que não cumprirem este item. 

 3.7. O chip de cronometragem deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição 

vertical. Observar as instruções fornecidas no envelope, junto ao número de peito;  

3.8. .O uso do chip de cronometragem é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta 

se observado por algum fiscal a falta ou uso indevido do mesmo.  

4. DA PREMIAÇÃO E CATEGORIA 

 4.1. A premiação da Corrida do Fogo será da seguinte forma: - Os 5 (cinco) primeiros atletas 

colocados na categoria masculina na corrida de 10 km receberão troféu, podendo, 

eventualmente, receber prêmios. - As 5 (cinco) primeiras atletas colocadas na categoria 

feminina na corrida de 10 km receberão troféu, podendo, eventualmente, receber prêmios. – 

Os 5 (cinco) primeiros bombeiros colocados na categoria masculina na corrida de 10 km 



receberão troféus, podendo, eventualmente, receber prêmios. – As 5 (cinco) primeiras 

bombeiras colocadas na categoria feminina na corrida de 10 km, receberão troféus, podendo, 

eventualmente, receber prêmios.  - Os 5 (cinco) primeiros atletas colocados na categoria 

masculina na corrida de 5km receberão troféu, podendo, eventualmente, receber prêmios. - 

As 5 (cinco) primeiras atletas colocadas na categoria feminina na corrida de 5km, receberão 

troféu, podendo, eventualmente, receber prêmios.  

4.2. Todos os competidores que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem 

regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas;  

4.3. Não serão entregues medalhas e brindes (quando houver) pós-prova para as pessoas que, 

mesmo inscritas, não participaram da prova;  

4.4. Os competidores que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, com seu 

número de peito para identificação, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua 

categoria for chamada. O competidor que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de 

premiação, poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação da organização da 

prova. 

 5. DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO Largada geral - 10km - 7h30 Largada geral - 5km - 7h30 

Início da premiação - 10h 6. INFORMAÇÕES GERAIS Ao participar da Corrida do Fogo o 

competidor assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o 

Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor (a) de 

seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e 

seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 

prova, antes, durante e depois da mesma;  

6.1. Todos os competidores participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela integridade física e 

saúde dos mesmos;  

6.2. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição 

física e seu desempenho e julgando por si só, se deve, ou não continuar ao longo da 

competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo 

evento, excluir o participante a qualquer momento;  

6.3. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o 

percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes;  

6.4. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes apenas na 

região da largada/chegada do evento; 

 6.5. O Horário de atendimento no guarda–volumes está compreendido entre 6h às 10h no dia 

do evento (o guarda-volumes encerrará o atendimento impreterivelmente às 10h);  

6.6. A organização não se responsabilizará por qualquer valor, objeto, equipamento e outros, 

deixado no guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura  



os competidores venham a sofrer durante a participação na Corrida do Fogo. Este serviço é 

uma cortesia aos participantes;  

6.7. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que porventura os competidores/ participantes venham a sofrer durante 

a participação neste evento; 

 6.8. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá 

para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção, e o 

atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será 

efetuado na rede pública, sob responsabilidade desta;  

6.9. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes;  

6.10. Ao longo do percurso de 05km e 10km, haverá 03 (três ) postos de hidratação com água 

e ao final do mesmo 01(um) posto de hidratação com fornecimento de água. 

 6.11. 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, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 

direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de 

divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita 

à aprovação dos organizadores da prova por escrito;  

6.12. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso;  

6.13. A participação do atleta na prova 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 prova;  

6.14. O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicletas e 

outros meios, resultarão na desclassificação do participante.  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS A organização poderá suspender o evento a qualquer momento por 

questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem 

aviso prévio aos participantes;  

7.1. Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do 

contato@cronosports.com.br, para que sejam registradas e respondidas a contento; 

7.2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente 



 7.3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela organização e/ou por 

seus realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões;  

7.4. Ao se inscrever nesta prova, o competidor assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e 

acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 

Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento; 

 7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela organização do evento. 

 


