
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente regulamento contem as disposições gerais para a 1ª EMPIRE 

NIGHT RUN, contemplando as informações necessárias para todas as 

realizações. 

 

Sugerimos a leitura completa deste regulamento, para compreensão geral de 

todo o processo que envolve cada realização. 

 

Corrida 

Percurso de 5 km 

Percurso de 10km 

 

Data da prova 

17 de março de 2018 (sábado) 

 

Horários – sujeito a alteração 

19h45min – Aquecimento 

20h00min – Largada da corrida 

21h45min – Premiação 

 

Organização – Empire Telecom 

Apoio – CorriSLO 

 

Local da Largada e Chegada 

EMPIRE TELECOM  

Rua Duque de Caxias, 365, Centro, São Lourenço do Oeste, SC. 

 

Entrega dos kits do atleta  

EMPIRE TELECOM  

Rua Duque de Caxias, 365, Centro, São Lourenço do Oeste, SC. 

Data – 17 de março de 2018 

Horário – das 08h00min às 19h30min 

 

Parágrafo único: 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; 

 

O kit será composto por: 

Número de peito 

Chip 



 
Alfinetes 

Camiseta promocional alusiva ao evento 

Demais brindes que ocasionalmente os patrocinadores poderão incluir. 

 

O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação 

de documento com foto ou por outra pessoa com o documento em mãos 

Parágrafo único: Não será realizada a troca da camiseta do atleta. 

 

INSCRIÇÕES 

 

As pessoas que desejarem participar da EMPIRE NIGHT RUN deverão efetivar 

sua inscrição como descrito no regulamento. A idade mínima para participação 

da corrida é de 16 anos. 

 

a) A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 

classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 17 de março de 2017; 

 

b) Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova, 

obrigatoriamente com autorização do pai ou de um responsável legal. A 

autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de 

identidade do mesmo responsável e será retida pela organização no ato da 

retirada do kit do atleta; 

 

c) 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" 

parte integrante deste regulamento aceito no ato da inscrição online; 

  

d) A inscrição na EMPIRE NIGHT RUN 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 e 

qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, 

apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova; 

  

e) As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site: 

www.ticketagora.com.br 

  

Três lotes para pagamento: A PARTIR DE 12/01/2018 até 10/03/2018. 

 

Lote 01  

http://www.ticketagora.com.br/


 
Entre 10/01/2018 e 31/01/2018 

R$ 50,00 + taxa do site ticketagora 

 

Lote 02 

Entre 01/02/2018 e 28/02/2018 

R$ 60,00 + taxa do site ticketagora 

 

Lote 03 

Entre 01/03/2018 e 10/03/2018 

R$ 70,00 + taxa do site ticketagora 

Ou até se esgotarem os chips de cronometragem 

 

PREMIAÇÃO 

 

1. GERAL – Os cinco primeiros colocados na categoria geral masculina e as 

cinco primeiras colocadas na categoria geral feminina, receberão troféus nos 

5km e 10km; 

  

2. CATEGORIAS – O primeiro (1º) colocado, masculino e feminino, nos 5k e 

10k, de cada faixa etária, receberá troféu e o segundo (2º) e terceiro (3º) 

colocado, masculino e feminino, nos 5km e 10km, de cada faixa etária, 

receberão medalhas;  

 

Classificação por categoria faixa etária para as provas de 5km e 10km, 

masculino e feminino. 

 

16 a 29 anos – O 1º LUGAR TROFÉU, 2º e 3º LUGARES MEDALHAS; 

30 a 39 anos – O 1º LUGAR TROFÉU, 2º e 3º LUGARES MEDALHAS; 

40 a 49 anos – O 1º LUGAR TROFÉU, 2º e 3º LUGARES MEDALHAS; 

50 a 59 anos – O 1º LUGAR TROFÉU, 2º e 3º LUGARES MEDALHAS; 

Acima de 60 anos – O 1º LUGAR TROFÉU, 2º e 3º LUGARES MEDALHAS; 

 

RESULTADOS 

A apuração dos tempos poderá ser realizada de duas formas diferentes: 

  

1. Meio eletrônico desenvolvido e operado pela empresa contratada; 

 

2. Sistema de chip, que não precisa ser devolvido ao término da prova. O uso 

adequado do chip é de responsabilidade do atleta (fixar no cadarço do tênis), e, 

caso o chip seja trocado entre os participantes, ou repassado há alguém que 

não esteja inscrito, os mesmos estarão desclassificados do evento e sujeitos a 

punições administrativas da organização do evento.  



 
  

Obs: Para a classificação geral será considerado o tempo bruto de prova. 

 

O tempo máximo de conclusão da prova para 10km é de 1h45min. 

 

 MEDALHAS 

 

Todo atleta que completar o percurso qual foi inscrito receberá medalha de 

participação. A premiação da corrida será após a apuração dos resultados. 

  

PARTICIPAÇÃO 

 

Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos quarenta minutos 

de antecedência (40 minutos antes da largada), quando serão dadas as 

instruções finais;  

  

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

obrigatório o uso do número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação 

do mesmo implicará em sua desclassificação;  

  

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;  

  

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

bicicletas e outros meios, resultarão na desclassificação do participante; 

 

Haverão dois pontos de hidratação durante o percurso. 

 

RESPONSABILIDADE 

 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 

documental;  

 

GERAL 

 

Ao participar da EMPIRE NIGHT RUN o atleta 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; 

 

Ao participar do evento, o atleta autoriza a utilização de qualquer fotografia, 

filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação no evento para 

finalidades de marketing da Empire. 

  

Todos os atletas 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; 

  

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 de uma avaliação média, excluir o participante a qualquer 

momento; 

  

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança 

por todo o percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes; e o 

atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de 

continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA;  

  

O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por 

outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 

responsabilidade, desde a remoção e transferência até seu atendimento 

médico;  

  

Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes 

apenas na região da largada/chegada da prova; 

  

Horário de atendimento no guarda–volumes será das 19h30min às 22h30min. 

  

FINAL 

  

A ORGANIZAÇÃO poderá suspender o evento a qualquer momento por 

questões de segurança pública, atos públicos, condições climáticas, 

vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes. 

Visto que em caso de impossibilidade de realização da prova, o valor das 

inscrições não será devolvido aos participantes. 

  

Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao e-mail:  

nightrun@empiretelecom.com.br ou através dos telefones (49) 3344 7575. 



 
  

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente, sem prévia 

comunicação aos interessados.  

  

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 

ORGANIZAÇÃO e/ou por seus ORGANIZADORES e REALIZADORES de 

forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  

 

A organização se reserva no direito de indeferir qualquer inscrição que 

entender necessária para a boa execução da prova. 

 

Ao se inscrever nesta prova, o atleta 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. 

 

 

São Lourenço do Oeste, SC, 20 de dezembro de 2017. 

 

 

Comissão Central Organizadora 


