
REGULAMENTO 

Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul 

 

  A Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul chega a sua segunda edição e o 

Espaço Saúde Alyne Siqueira tem o prazer de convidar você para mais esse desafio, que contará 

com a organização da AZ Pro Esportes e o apoio da Prefeitura Municipal de Cabreúva. 

 O evento tem caráter esportivo e o objetivo é incentivar a prática do pedestrianismo para 

promoção da saúde, apoiar a campanha da luta contra o câncer, além de arrecadar fundos para a 

ONG Mais Vida em Itu. 

 Será uma experiência única, destinada a pessoas de todos os gêneros, apaixonadas por 

corrida, que buscam qualidade de vida através do esporte, que valorizam e apoiam a troca de 

experiências e as causas sociais.  

 

Local: Cabreúva 

Data: 21/10/2018 

Distâncias: 5 km e 10 km de Corrida e 4 km de Caminhada 

Largada: 07h30  

 

CRONOGRAMA 

06h00 – Concentração  

06h00 – 07h00 Entrega de kits para pessoas não residentes em Cabreúva 

07h15 – Aquecimento 

07h30 – Largada  

09h00 – Premiação  

 

REGULAMENTO GERAL 

      

1. A PROVA 

1.1 A Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul será realizada no domingo, dia 21 

de outubro de 2018, nas distâncias de 4 km de caminhada, 5 km e 10 km de corrida, em trecho 

de estrada de terra em meio a Serra Do Japi.  

1.2 Poderão participar da prova atletas de todos os gêneros, devidamente inscritos e de acordo 

com o Regulamento Oficial da prova. 

1.3 A Corrida será disputada exclusivamente nas categorias, GERAL INDIVIDUAL 

FEMININO e MASCULINO, nos percursos de 5 km e 10 km. Os participantes do evento 

podem se inscrever, optando por apenas um tipo de prova e uma única categoria. 

 

2. LOCAL E HORÁRIO DA LARGADA 

2.1 O local da largada será na Avenida Cláudio Giannini, nº 1062, no Jardim Colina da Serra II, 

Distrito do Jacaré, na cidade de Cabreúva. 

2.2 A largada será às 7h30. 

 

3. O PERCURSO 

O percurso será de 4 km para a caminhada e de 5 km e 10 km para a corrida, aferido por 

medidor credenciado da Federação Paulista de Atletismo (FPA). A prova terá a duração máxima 

de 1h30 (uma hora e trinta minutos) e o atleta que exceder esse tempo limite será convidado a se 

retirar pela equipe organizadora.  

 



4. A INSCRIÇÃO, OS CANAIS DE VENDAS E OS VALORES. 

4.1 A inscrição do evento é pessoal e intransferível, responsabilizando-se o atleta pela 

veracidade das informações inseridas, sob as penalidades da Lei, não podendo qualquer pessoa 

ser substituída por outra, tão pouco para outros eventos de corrida em qualquer situação. 

4.2 As inscrições serão encerradas dez (10) dias antes do evento ou, antecipadamente, caso 

atinja o limite máximo de 1.000 (mil) inscritos. 

4.3 As inscrições serão realizadas através do site www.ticketagora.com.br. 

4.4 Haverá cobrança de taxa administrativa da inscrição on-line correspondente a 8% do valor 

da inscrição vigente. Caso o (a) atleta não queira pagar pelo valor do serviço de inscrição on-

line, poderá realizar sua inscrição, pessoalmente, na Avenida Cláudio Giannini, 1062, no 

Distrito do Jacaré – Cabreúva, em horário comercial.  

 

4.5 Os valores 

1º Lote de 20/05/2018 a 30/07/2018 

Kit corrida e caminhada Geral R$ 68,00 

Kit corrida e caminhada 3ª Idade e PNE R$ 34,00 

 

2º Lote de 01/08/2018 a 15/10/2018 

Kit Corrida e Caminhada Geral R$ 78,00 

Kit Corrida e Caminhada 3ª Idade e PNE R$ 39,00 

 

5. INSCRIÇÃO PARA PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS, PNE E GRUPOS. 

5.1 Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o Estatuto do 

Idoso, têm direito a 50% de desconto sobre o valor da inscrição do lote vigente. Considera-se 

idosa a pessoa que já completou ou completará 60 (sessenta) anos até o dia 31 de dezembro do 

ano do evento. 

5.2 Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) poderão participar e terão 50% de desconto 

sobre o valor da inscrição do lote vigente. 

5.3 A retirada do kit com desconto deverá ser feita pessoalmente pelo atleta com apresentação 

de documento original com foto e protocolo de confirmação de inscrição impresso ou na tela do 

celular.   

5.4 O desconto de 50% não incide sobre preços promocionais, não é cumulativo, bem como não 

incide sobre desconto de grupos. 

5.5 Não serão permitidas a retirada de kits com desconto por terceiros. 

5.6 Grupos e Assessorias Esportivas, com 10 (dez) ou mais participantes, terão direito a 10% de 

desconto na inscrição do lote vigente. 

5.7 As inscrições para grupos sem taxa de cobrança administrativa deverão ser feitas 

diretamente com o organizador através do e-mail, azproesportes@gmail.com 

 

6. O KIT 

6.1 A inscrição da prova dá direito a um kit contendo camiseta, bolsa do evento (sacochila), 

número de peito, chip descartável (apenas para a corrida de 8 km), alfinete e mais brindes de 

patrocinadores. 

6.2 A escolha do tamanho e a cor da camiseta ficarão disponíveis somente para os que se 

inscreverem até o dia 08/10/2018, após essa data, os participantes receberão as camisetas de 

acordo com a disponibilidade. 

6.3 Não serão efetuadas trocas referentes ao tamanho da camiseta.  

6.4 O kit deve ser conferido no momento da retirada.  
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6.5 São obrigatórios o uso do número de peito, durante toda a realização da prova, bem como o 

uso do chip descartável preso ao cadarço do tênis esquerdo, para que seja computado o seu 

tempo de prova, sendo passível de desclassificação o participante que descumprir estas regras.  

6.6 Atletas sem chip ou número de peito poderão ser retirados, pela organização, dos espaços 

reservados exclusivamente aos participantes inscritos. 

6.7 Todos os participantes do evento que concluírem a prova terão direito a medalha finisher. 

 

7. A RETIRADA DO KIT 

7.1 A retirada do kit poderá ser feita no sábado, dia 20 de setembro, no espaço Saúde Alyne 

Siqueira, situado a Avenida Cláudio Gianini, 1062, Colina da Serra II, no Distrito do Jacaré, em 

Cabreúva. 

7.2 Pessoas não residentes em Cabreúva poderão retirar o kit no dia do evento, das 06h00 às 

07h00, no espaço destinado na arena. 

7.3 O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante a apresentação do protocolo 

de inscrição, impresso ou na tela do celular, e apresentação de um documento de identificação 

original com foto. 

7.4 A retirada de kit poderá ser feita por terceiros mediante a entrega do protocolo de 

confirmação de inscrição (impresso ou na tela do celular), e autorização por escrito e assinada. 

 

8. A PREMIAÇÃO 

8.1 Haverá premiação com troféus para as seguintes categorias: 

 

 Os três primeiros colocados na categoria geral Masculina e Feminina, nas corridas 

de 5 km e 10 km, sendo considerado para classificação do pódio de premiação o 

tempo bruto dos atletas pela ordem de chegada.  

 Os primeiros colocados, moradores da cidade, masculino e feminino, nas corridas 

de 5 km e 10 km, não sendo acumulativo na categoria geral. 

 O grupo com maior número de participantes. 

 

8.2 As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido gasto por cada 

competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem, e 

serão divulgadas no site oficial do evento, www.speedcrono.com.br, em até 4 horas após o 

término do evento. 

8.3 Não haverá premiação por categoria. 

8.4 Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação, 

água e fruta. 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

01. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 

aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo 

conhecedor 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. 

 

02. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de 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 por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação neste 

evento. 
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03. Ao longo do percurso da prova haverá três postos de hidratação com água.  

 

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

orientação dos participantes ao longo do percurso.  

 

05. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, como cortesia, sanitários e guarda-

volumes na área de Largada/Chegada. 

 

06. O guarda volume será desativado em até uma hora após o término do Evento. 

 

07. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da corrida, pois, a organização não se responsabilizará por sua saúde durante ou após 

a corrida. 

 

08. A organização do evento e os órgãos que regem a modalidade no país (CBAT e FPA) 

reservam-se ao direito de realização de exames antidoping aos participantes da corrida, de 

acordo com as regras do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 

 

09. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os 

sinalizados para tal situação. É proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas 

para entrar na pista em qualquer momento da corrida. O descumprimento destas regras causará a 

desclassificação imediata do atleta. 

 

10. A Organização do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova, a terceiros ou 

outros participantes, sendo seus atos de sua única e exclusiva responsabilidade. 

 

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

trinta minutos após a sua divulgação, para os organizadores do evento. 

  

12. O atleta fica ciente de que é de sua inteira responsabilidade o correto uso do chip, bem como 

a passagem no tapete de captação de dados instalado na linha de largada e chegada da corrida. 

Igualmente, fica o atleta ciente de que a captura do tempo poderá sofrer algum tipo de 

interferência ou perda de informações pelo uso conjunto de outro aparelho eletrônico próximo 

ao chip. 

 

13. A Comissão Organizadora, zelando pela segurança e incolumidade física dos atletas, poderá 

determinar a suspensão da Corrida, iniciada ou em vias de iniciar, por questões de segurança 

pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. No caso de suspensão de Corrida, por 

quaisquer destes motivos, será considerada realizada e não haverá designação de nova data para 

realização da Corrida suspensa.  

 

14. Os atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos da 

eventual suspensão da Corrida (iniciada ou em vias de iniciar) por questões de segurança 

pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a 

Organizadora.  

 

15. O atleta que não estiver presente na cerimônia de premiação poderá solicitar seu troféu para 

a organizadora do evento em até 30 dias corridos após a prova, através do e-mail 

azproesportes@gmail.com, e retirá-lo no local a combinar.  

 

16. 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.  
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17. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios, 

resultarão na desclassificação do participante.  

 

18. A data, o horário e o percurso do evento estão sujeitos à alterações. 

19. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou 

revogar este Regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças no site oficial ou na 

página no Facebook. 

 

20. Este Regulamento está registrado no Cartório do Ofício de Títulos e Documentos de 

Cabreúva. 

 

21. As fotos do evento estarão disponíveis nos canais oficiais em até 48 horas após o término da 

prova. 

 

22. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida acompanhados dos pais ou 

responsáveis maiores de idade ou com autorização por escrito com firma reconhecida do pai, da 

mãe ou do responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 

documento de identidade e deverá ser entregue à Organização do evento no momento da 

retirada do kit. 

 

23. A idade mínima para atletas participarem de corridas de rua, em cumprimento às regras 

oficiais da Associação Internacional das Federações do Atletismo (IAAF) é a seguinte: 

  

Provas com percurso até 5 km: 14 (quatorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da 

prova; 

Provas com percurso menor que 10 km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do 

ano da prova; 

Provas com percurso de 10 km até 30 km: 18 (dezoito) anos completos até 31 de dezembro do 

ano da prova; 

Provas com percursos acima de 30 km: 20 (vinte) anos completos até 31 de dezembro do ano da 

prova. 

 

23. Os resultados oficiais da Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul serão 

informados através do site  www.speedcrono.com.br, no prazo de até 4 horas após o término da 

prova.  

 

24. Em caso de desistência, para o reembolso da inscrição, de acordo com o código de defesa do 

consumidor, o atleta tem o prazo de sete (07) dias corridos após a data da compra para solicitar 

o cancelamento e estorno do valor da inscrição. A solicitação deve ser feita por um dos canais 

de atendimento da organização, via e-mail ou telefone. (azproesportes@gmail.com , (11) 9 

4924-3299-whatsapp)  

 

25. As inscrições serão encerradas dez dias antes do evento, podendo o prazo ser prorrogado 

devido à disponibilidade. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos, as inscrições serão 

encerradas imediatamente. 

 

26. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

27. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, 

sem rasura ou alterações, durante toda a realização das provas, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que descumprirem este artigo. 
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28. A montagem de tendas das equipes será feita por orientação e nos horários determinados 

pela organização, que será no dia 21/10/2018 das 05h00 às 06h30. O posicionamento será feito 

em locais determinados pela organização, de acordo com disponibilidade de espaço a ordem de 

chegada. Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a organização poderá solicitar 

o remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção, solicitação esta que deve ser atendida 

imediatamente pelos responsáveis da tenda em questão. A responsabilidade pela publicidade ou 

exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou 

clubes de corridas, eximindo a organização de qualquer responsabilidade. As tendas não 

poderão ter sistema de som que interfira na sonorização do evento e a organização sugere que 

não ultrapassem os 20 metros quadrados. A organização não se responsabiliza por eventuais 

danos causados nas tendas nem pelos objetos deixados em seu interior. 

 

29. O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição 

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

 

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

percurso da corrida e caminhada que será garantida pelos órgãos competentes. 

 

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

para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para remoção, de 

acordo com a exigência da CBAT. O atendimento médico propriamente dito, tanto de 

emergência como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA da cidade de Cabreúva. 

 

32. O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento, 

eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção / transferência até 

o atendimento médico indicado por eles. 

 

33. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento de valor de 

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

que por ventura os atletas venham a sofrer durante sua participação nesse evento. 

 

34. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem para este evento, seus patrocinadores, apoiadores 

e a organização. 

 

35. 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, bem como em todas as demais mídias online, impressa e eletrônica, 

renunciando ao recebimento de quaisquer remunerações, renda ou contraprestação delas 

decorrentes ou de qualquer outro meio de comunicação, para uso dos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à corrida, 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 corrida têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse 

em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita a aprovação dos 

organizadores da corrida por escrito. 

 

36. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados pela 

organização, através do e-mail, azproesportes@gmail.com ou através de telefone, (11) 9 4924-

3299/ 11 99320-1927, para que sejam registradas e respondidas. 

 

37. Ao se inscrever na Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul, 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 
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não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada 

pelos organizadores do evento. 

 

§ As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Organizadora e/ou Comissão 

Organizadora do evento de forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 

declaro para os devidos fins de direito que: 

 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida de rua, cujo percurso é de meu conhecimento. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando a AZ Pro Esportes e seus colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a 

sofrer, advindos da participação neste evento. 

4. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, do percurso ou de entrega de 

kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou nos meios de divulgação e promoção, nenhum 

material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 

organizadores, bem como de material/objeto que coloque em risco a segurança do evento e dos 

participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando, caso isto ocorra, ser retirado pela 

organização ou pelas autoridades competentes das áreas acima descritas. 

5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

corrida. 

6. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento desse 

evento. 

7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como de familiares e de amigos, para fins de 

divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, 

eximindo de qualquer ônus a AZ Pro Esportes e seus colaboradores, a mídia e os 

patrocinadores. 

8. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesse evento. 


