Evento 1ª Corrida e

Caminhada da Cidade de Doutor Pedrinho

Dia e Local: 15/09/2018 16:00, no CENTRO DE EVENTOS DE DOUTOR PEDRINHO
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Kit do Atleta
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Premiação



Regulamento



Valor



Lista de Inscritos

Local:
Data : 15/09/2018Dia e Local: 15/09/2018
Largada: 16h00min
Concentração e retirada do Kit: 13h:00m.
Local da largada e chegada: CENTRO DE EVENTOS DE DOUTOR PEDRINHO
Endereço: Rua Pioneiros, Centro

Kit do Atleta
Todos os atletas inscritos receberão: numeral de peito e chip (estes deverão ser retirados no
dia da prova com 30 minutos de antecedência), 4 alfinetes, e demais itens oferecidos por
patrocinadores.

Valor
Corridas lote único até dia 01/09 valor de 35.00 R$ + tx. Atletas com mais de 60 anos tem
direito a 50% de desconto na inscrição de acordo com o estatuto do Idoso.
Caminhada lote único até dia 01/09 R$ 35,00 + tx
OBS: TODOS ATLETAS QUE QUISEREM ADQUIRIR A CAMISETA DA 4ª CORRIDA E
CAMINHADA DE DOUTOR PEDRINHO ACRESENTAM O VALOR DE R$ 30.00 NA SUA
INSCRIÇÃO:
Corridas 5 K e 10 K com camiseta até dia 01/09 valor de 65.00R$ + tx
Caminhada com camiseta até dia 01/09 R$ 65,00 + tx

Inscrição
Período:
De 26/04 à 01/09 até 18h

Regulamento
INFORMAÇÕES GERAIS
Data da realização: 15 de SETEMBRO de 2018
Largada: 16h00min | Concentração e retirada do Kit: 13h:00m.
Local da largada e chegada: CENTRO DE EVENTOS DE DOUTOR PEDRINHO
Endereço: Rua PIONEIROS, Centro
Distâncias: Corridas 5K e 10K Caminhada 3 km
Postos de Hidratação: 2,5km – 5,5km e 7,5 km (Rua Brasília Referencia Auto Posto Doutor
Pedrinho Nº 403)
Prazo Máximo de Conclusão da Prova: 1h30m após a largada.
Limite de participantes: 500 pessoas.
INSCRIÇÕES
Período: De 26/04 à 01/09 até 18h
Formas de Pagamento: Boleto Bancário, Transferência entre contas e Cartões Visa e Master
Card.
Não haverá reembolso nem transferência do valor da inscrição.

PREMIAÇÃO
Modalidade 5 KM
Serão Premiados do 1º ao 5º Classificados no Geral Masculino e Feminino com Troféus.
Serão premiados do 1º ao 3º classificados com troféus nas categorias a seguir:
Masculino: M ATÉ/19 | M20/24 | M25/29 | M30/34 | M35/39 | M40/44 / M45/49 | M50/54 |
M55/59 | M60/64 | M65/69 | M+70
Feminino: F ATÉ/19 | F20/24 | F25/29 | F30/34 | F35/39 | F40/44 / F45/49 | F50/54 | F55/59 |
F60/64 | F+65

Modalidade 10 Km
Serão Premiados do 1º ao 5º Classificados no Geral Masculino e Feminino com Troféus.
Serão premiados do 1º ao 5º classificados com troféus nas categorias a seguir:
Masculino: M ATÉ/19 | M20/24 | M25/29 | M30/34 | M35/39 | M40/44 / M45/49 | M50/54 |
M55/59 | M60/64 | M65/69 | M+70
Feminino: F ATÉ/19 | F20/24 | F25/29 | F30/34 | F35/39 | F40/44 / F45/49 | F50/54 | F55/59 |
F60/64 | F+65
As 3 maiores equipes com atletas inscritos na prova receberão troféus de 1ª 2ª e 3ª de
acordo com a quantidade de inscritos por equipe.
Medalhas de participação para todos os participantes que completarem a prova
CRONOMETRAGEM
Será realizada a cronometragem por sistema eletrônico do chip pela empresa KM EVENTOS
ESPORTIVOS - Cronometragem Eletrônica.
O chip e o número recebidos pelo atleta, após a retirada do kit, serão os comprovantes de que
o atleta é participante da corrida. Sendo assim, para validar seu tempo no funil de chegada, o
corredor deverá estar com seu número fixado na altura do peito e com o chip afixado no tênis.
KIT DO ATLETA
Todos os atletas inscritos receberão, numeral de peito e chip (estes deverão ser retirados no
dia da prova com 30 minutos de antecedência), 4 alfinetes, e demais itens oferecidos por
patrocinadores.
Os kits deverão ser retirados pelos participantes, mediante apresentação de um documento
oficial com foto (onde conste a data de nascimento) e do comprovante de pagamento original
da inscrição ou confirmação emitida pelo sistema KM EVENTOS ESPORTIVOS. A retirada por
terceiros se dará mediante apresentação de documento oficial com foto, original ou fotocópia,
do participante inscrito.
Data e horário da retirada do kit do atleta:

Local da retirada do chip e numeral de peito: No dia da prova com 30 minutos de antecedência,
no local do evento.

ALOJAMENTO
O alojamento será disponibilizado gratuitamente no Centro de Eventos de Doutor Pedrinho
Rua Pioneiros, será oferecido aos atletas colchonetes banheiros e Chuveiros, caso o atleta
queira outros utensílios este deverá trazer.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1. As inscrições se encerram no dia 01 de setembro de 2018, sábado, ou quando se esgotar o
limite de inscrições colocadas à disposição dos atletas interessados.
2. A entrega dos "KITs de participação" será realizada no local do evento.
4. A cada participante da caminhada e da corrida, será fornecido um número que deve ser
usado visivelmente no peito obrigatoriamente, sem rasura ou alterações.
5. A nenhum dos participantes da corrida ou caminhada será permitido participar sem o
número, ato este passível de desclassificação.
6. Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização, ou fornecerem o
número a outro atleta serão desclassificados.
7. Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela
IAAF, CBAt, FCA, Justiça Desportiva ou Justiça Comum, não poderá ser inscrito na prova.
Caso venha a conseguir a inscrição omitindo sua condição de suspenso, com a referência
supra, sua inscrição será considerada sem efeito e o valor da inscrição não será devolvido.
8. O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
9. Ao Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que não estiver
em condições de saúde adequadas para a prática esportiva.
10. Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de competição, exceto
parceiros da organizadora e nos equipamentos esportivos utilizados pelos participantes, para
uso durante a prova.
11. Cada participante da corrida receberá um chip com código numérico, que em nenhuma
hipótese pode ser trocado. Este ato é passível de desclassificação.
12. Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar a orientação
dos staffs e coordenadores de prova.
13. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação.
14. Os atletas serão também desclassificados se: ao largarem, colocarem-se em local diferente
daquele indicado pelos coordenadores de largada; pularem ou entrarem em local sem a
numeração correspondente àquele setor de largada.
15. As premiações a que os atletas ganhadores têm direito somente serão efetivadas após a
divulgação do resultado oficial da prova. A premiação deverá ser retirada no dia do evento, não
ficando a organização responsável por enviá-lo por correio ou em data posterior ao evento.
16. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 30 minutos
após a divulgação do resultado.
17. Todos os atletas concluintes da corrida e caminhada devidamente inscritos receberão

medalha alusiva ao evento.
18. A 4ª Corrida e Caminhada da Cidade de Doutor Pedrinho acontecerá sob qualquer
condição climática. Podendo ser cancelada caso condições de catástrofe que coloquem em
risco a integridade física dos participantes.
19. Por se tratar de ruas e estradas de domínio publico, os atletas deverão observar e tomar
cuidado com os desníveis, obstáculos que podem existir ao longo do percurso. A organização
não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. Por conta disso, os órgãos
oficiais responsáveis têm a informação das ruas que integram o trajeto da corrida com
antecedência.
20. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta ou atletas venham a sofrer durante
o transcorrer do evento, não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da
prova.
21. Serão oferecidos banheiros, guarda-volumes e estacionamento no local de
largada/chegada da prova. A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor
para a prova e isenta-se de responsabilidade sobre os mesmos. Os Chuveiros para banho dos
atletas serão oferecidos no Centro de Eventos de Doutor Pedrinho.
22. Independente do controle de trânsito, e para segurança, os participantes deverão manterse dentro do percurso conforme orientação dos fiscais. A não obediência poderá levar a
desclassificação do atleta.
23. O Resultado Oficial será divulgado nos sites www.km.esp.br até 24h após o término do
evento.
24. O atleta devidamente inscrito declara estar em perfeitas condições físicas e psíquicas,
isentando assim a Organização de todo e qualquer problema de saúde que, por ventura, venha
a ocorrer antes, durante ou depois do evento.
25. O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência, não
comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra prova.
26. Não será entregue kit, premiação ou quaisquer outros benefícios da prova no dia seguinte
após a realização do evento.
27. Caso o participante por algum motivo seja hospitalizado, a organização é isenta de
quaisquer custos referentes à internação entre outros.
28. A Organização e os patrocinadores não se responsabilizarão por incidentes que ocorrerem
com os atletas durante a prova, mesmo assim serão tomadas todas as providências quanto à
segurança e atendimento médico.
29. Para efeito de inscrição e premiação por categoria, valerá a idade do participante no ano da
prova (2018).
30. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão
Organizadora, que tem a decisão final.
31. A organização se reserva ao direito de qualquer alteração que se faça necessário neste
regulamento ou no percurso visando melhorias na qualidade da prova em qualquer momento.
32. Ao participar deste evento, o (a) inscrito(a) cede todos os direitos de utilização de suas
imagens para finalidades legítimas.
33. Ao participar deste evento, o (a) inscrito(a) concorda com todo e qualquer procedimento
descrito neste regulamento.
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da
organização.
34. O atleta menor de 18 anos de idade só poderá participar da 4ª Corrida e Caminhada de
Doutor Pedrinho com a presença dos Pais ou responsável devendo este assinar uma
autorização no ato de retirada de seu kit no local da prova.

Premiação
Modalidade 5 KM
Serão Premiados do 1º ao 5º Classificados no Geral Masculino e Feminino com Troféus.

Serão premiados do 1º ao 3º classificados com troféus nas categorias a seguir:
Masculino: M ATÉ/19 | M20/24 | M25/29 | M30/34 | M35/39 | M40/44 / M45/49 | M50/54 |
M55/59 | M60/64 | M65/69 | M+70
Feminino: F ATÉ/19 | F20/24 | F25/29 | F30/34 | F35/39 | F40/44 / F45/49 | F50/54 | F55/59 |
F60/64 | F+65

Modalidade 10 Km
Serão Premiados do 1º ao 5º Classificados no Geral Masculino e Feminino com Troféus.
Serão premiados do 1º ao 5º classificados com troféus nascategorias a seguir:
Masculino: M ATÉ/19 | M20/24 | M25/29 | M30/34 | M35/39 | M40/44 / M45/49 | M50/54 |
M55/59 | M60/64 | M65/69 | M+70
Feminino: F ATÉ/19 | F20/24 | F25/29 | F30/34 | F35/39 | F40/44 / F45/49 | F50/54 | F55/59 |
F60/64 | F+65
As 3 maiores equipes com atletas inscritos na prova receberão troféus de 1ª 2ª e 3ª de
acordo com a quantidade de inscritos por equipe.
Medalhas de participação para todos os participantes que completarem a prova

