
 
 

Regulamento: 2ª Corrida Peruíbe Run 2018 
OBSERVAÇÃO: Regulamento atualizado em 27/06/2O18 às 10h00min. Novas atualizações poderão ser realizadas até o início da entrega dos kits de participação 

de acordo com as necessidades técnicas do evento. 

 

Destaques: 
Corrida e Caminhada: 2ª Peruíbe Run  –  “Abertura Verão 2019” 

Data: 09/12/2018 

Cidade: Peruíbe/SP 

Local: (Largada e Chegada) Próximo ao Porto, defronte ao Aquário -  Av. Mário Covas 240 (Beira-Mar). 

Site da Prova: https://www.toprunner.com.br/peruibe-ticketagora 

Distâncias: Caminhada 3 Km (1 volta) 

Corrida 5,0 Km (1 volta) e 10 Km (2 voltas) 

Horário das Largadas: 

8:00 Caminhada 3,0 Km 

8:00 Corrida 5,0 Km e 10,0 Km 

Kit para Corredor (5,0 KM e 10,0 Km): camiseta temática, sacochila temática, número de peito personalizado, 
prendedores, chip de cronometragem descartável, hidratação, lanche, medalha de participação e certificado 
digital de participação. 

Kit para Caminhante (3 Km): camiseta temática, sacochila temática, número de peito, prendedores, 
hidratação, lanche, medalha de participação e certificado digital de participação. 

Entrega dos Kits: data: 07/12 das 17:00 às 21:00hs, dia  08/12 das 14:00 às 19:00hs e 09 (dia do evento), os 
kits remanescentes das  05:45 às 7:15hs,( Locais de entrega serão divulgados futuramente em 
www.toprunner.com.br/peruibe-ticketagora 

Os kits somente serão entregues mediante apresentação do CPF ou RG e comprovante de inscrição. Terceiros 
podem retirar Kits mediante apresentação de documento próprio +  comprovante de inscrição (que será 
retido). Grupos ou assessorias poderão solicitar retirada coletiva de Kits pelo email 
contato@toprunner.com.br informando o nome dos respectivos atletas. 

 
Podium Categorias: 
Geral Masculino (1º., 2º. e 3º.), 10 Km e 5 Km. 

Geral Feminino (1º., 2º. e 3º.), 10 Km e 5 Km. 

Morador Peruíbe Masculino (1º., 2º. e 3º.), 10 Km e 5 Km. 

Morador Peruíbe Feminino (1º., 2º. e 3º.), 10Km e 5 Km. 

Categorias Idade Masculino Todos somente Primeiro Lugar 10K e 5k. 

Categorias Idade Feminino Todos somente Primeiro Lugar 10k e 5k. 

Observações: 

Não haverá premiação dupla, dando prioridade para a categoria Pelotão Geral seguido por Morador e por fim 
Categorias Idades. 

Troféu para Equipe mais numerosa presente e inscrita no evento.  

Troféu para os 2 participantes de maior idade completa no dia do evento (Masculino e Feminino)  

Categoria Caminhada - Não haverá nenhum tipo de premiação para a Caminhada pois é uma prova 
participativa, porem todos que participarem, receberão a medalha de participação. 

 

http://www.toprunner.com.br/peruibe
mailto:contato@toprunner.com.br


 
Valores: 

· Corridas e Caminhada em 3 lotes de R$ 79,00/R$ 89,00/R$ 99,00 + taxa de serviço da plataforma de 
inscrição.     

Regulamento: 

REGULAMENTO DA  2ª Peruíbe Run  –  “Abertura Verão 2019” Peruibe/SP 
 

1. 2ª Peruíbe Run – “Abertura Verão 2019” será realizada no dia 09 de dezembro de 2018, em percurso de 10 
km e 5 Km para corridas e 3km para caminhada. O percurso, terá largada e chegada no mesmo ponto e 
possui 5000 metros para corrida 5K / 10km e 3000 metros para caminhada 3km, portanto, a prova será 
realizada em uma volta para completar a distância de corrida 5km e caminhada 3km e duas voltas para 
modalidade de corrida 10km. Todas modalidades acontecerão em piso asfáltico plano com altimetria 0. O 
percurso será parcialmente ou totalmente interditado conforme o trecho e a logística do Depto. De Transito 
do município. 

 
2. As largadas das duas distâncias serão no mesmo local e horário, na Av. Gov. Mário Covas 260 (Beira-Mar) 

defronte ao Aquário de Peruíbe às 8:00hs. Após a largada o sistema de cronometragem ficará ligado até as 
8:10. Atleta que largar após este horário não terá seu tempo líquido computado. Foto do percurso encontra-
se na página do evento: www.toprunner.com.br/peruibe. 

 
3. A Largada da Caminhada será dada as 8:00hs no mesmo local citado no item anterior, após a largada da 

corrida.  

*Os horários citados acima poderão variar entre 5 e 10min a mais. 

 
4. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 04 de dezembro de 2018, ou término das vagas pelo 

Site: www.toprunner.com.br/peruibe, com os seguintes valores para a corrida: 

1º Lote: até 09 de outubro/18, R$ 89,00. 

2º Lote: até 04 de dezembro/18, R$ 99,00. 

Dia da prova e Dias de entrega de kits (se houver vaga), R$ 110,00, somente em dinheiro. Os organizadores 

não se comprometem em ter vaga para aqueles que não se inscreveram antecipadamente pelo site ou mesmo 

todos os tamanhos de camiseta disponíveis. 

Taxa de serviço (taxa de conveniência) será aplicada às inscrições pelo site de inscrições: Ver datas limites 

e condições de pagamento para boleto e cartão de crédito no Site responsável pelas inscrições. 

5. Os descontos por idade estarão disponíveis no site de inscrições – 50% (cinquenta por cento) para maiores 
de 60 anos na data do evento, porém, no ato na retirada de kit deverá ser comprovado com a apresentação 
do documento original, caso contrário, o atleta deverá efetuar o pagamento do valor do benefício. Caso haja 
outras promoções, estes não farão jus por não serem cumulativas. 

* o uso indevido do benefício de desconto por idade, além de poder incorrer em crime de falsidade 
ideológica, implicará em desclassificação da prova e o valor integral da inscrição será cobrado tendo como 
base o CPF do inscrito. 

6. Os organizadores podem encerrar as inscrições se o limite de 1000 vagas for atingido assim como cancelar 
o evento caso o limite de vagas não atinja o mínimo de 100 participantes. Se esta última situação ocorrer todo 
o valor pago pelo atleta será integralmente devolvido. 

 
7. Os atletas inscritos até 15/novembro, terão seus nomes garantidos no Número de Peito. Após esta data, o 

atleta poderá ter o número de peito sem a respectiva personalização. 
 



 
8. O tamanho da camiseta escolhida será garantido para os inscritos até 15/novembro. Após essa data, de 

acordo com disponibilidade; Estaremos oferecendo tamanhos P,M,G e GG conforme modelo exposto na 
página do evento. www.toprunner.com.br/peruibe-ticketagora. 

 
9. A idade mínima autorizada para participação é de 16 anos (completos na data do evento) para a corrida de 5 

e 10 Km com a autorização de pais ou responsável legal. Para caminhada a idade mínima é de 12 anos 
acompanhados pelos pais. 
 

10. Para os ATLETAS com idade inferior a 18 anos e que irão participar do evento desacompanhados será 
necessário a autorização por escrito dos PAIS ou RESPONSÁVEL LEGAL, que poderá ser feita da seguinte 
forma:  

- Com firma reconhecida e acompanhada de cópia autenticada de um documento de Identidade dos PAIS ou 
RESPONSÁVEL LEGAL, que deverá ser apresentada pelo ATLETA no ato da retirada do kit. 

- Autorização de próprio punho feita pessoalmente no ato da retirada de kit, SOMENTE PELOS PAIS ou 
RESPONSÁVEL LEGAL. Neste caso, haverá a necessidade, de assinatura de duas testemunhas que se 
encontrem no local, angariadas pelo ATLETA. 

11. Os kits deverão ser retirados nos dias (07/12) das 17:00 às 21:00hs em (local a definir), (08/12), das 15:00 às 
19:00hs em Peruíbe, (locais de retirada serão divulgados posteriormente no site: 
https://www.toprunner.com.br/peruibe) e no dia e local do evento das 5:45 as 7:15hs, sempre pessoalmente 
ou por terceiros com documentos e comprovante de pagamento de inscrição, neste caso, a autorização 

deverá ser confirmada com envio prévio de e-mail de solicitação endereçado a contato@toprunner.com.br – 

o e-mail deverá ser o cadastrado no momento da inscrição. 

* O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia 

do mesmo. 

 
12. Os Atletas perderão o direito aos kits caso não os retirem nas datas e horários estabelecidos nos item 11. 

 
 

13. O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
 

14. A inscrição é pessoal e intransferível e não será permitido a troca por outra pessoa em qualquer circunstância. 
 

15. A cada participante será fornecido um número de peito que será personalizado, desde que a inscrição seja 
feita até 09/novembro e um chip descartável que devem ser obrigatoriamente usados e de forma correta. 
Não será permitido participar sem o número de peito e o chip, ato este passível de desclassificação. 

 

16.  Em https://www.toprunner.com.br/fotoseventos  encontra-se vídeo explicativo de como usar o chip 
corretamente. 

 
· Os organizadores e a equipe de cronometragem não se responsabilizam pela não marcação do tempo 

do atleta, caso o chip não seja utilizado de forma correta, conforme orientação recebida. o ATLETA fica 
ciente de que o correto uso do chip e instalação em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva 
responsabilidade, bem como a passagem nos tapetes de captação de dados instalados nos Pórticos de 
LARGADA, PERCURSO e CHEGADA, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem 
sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e 
REALIZADORES do fornecimento dos resultados nestas ocorrências. 

 
· No caso de ocorrência de alguma falha ou não marcação de tempo e tendo, o atleta, respeitado o item 

15, os organizadores e a equipe de cronometragem não dispensarão esforços para resolver o problema 
da forma mais adequada possível desde que seja tecnicamente possível. 
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17. Os participantes que largarem em local e horário diferente do indicado pela organização, serão 
desclassificados, assim como aqueles que retornarem antes do ponto de retorno e marcação. (Haverá 
fiscalização de percurso) 
 

18. Todos deverão manter-se exclusivamente no traçado determinado no percurso, caso algum atleta seja visto 
fora do mesmo, o atleta poderá ser desclassificado pela organização. 

 
·  Desde já, e consciente desta situação, os atletas assumem total responsabilidade por qualquer acidente 

que possam sofrer. A Organização do Evento e Órgãos indicados pelo Departamento de Esportes da 
Prefeitura Municipal Peruibe farão a segurança viária do local somente durante a realização do evento. 

 

19. Ficam proibidas as permanências próxima às áreas de cronometragem, mínimo de 5 metros, de atletas ou 
acompanhantes, para que não prejudiquem a tomada de tempos e apuração de resultados, caso insistam, 
serão deliberadamente afastados pela organização. 
 

20. Haverá Premiação para a 2ª Peruíbe Run assim distribuída: 
o Troféu para os Três primeiros colocados nas categorias PELOTÃO GERAL masculina e feminina de 

ambas as distâncias. 
o Troféu para os Três primeiros colocados nas categorias MORADOR masculina e feminina de ambas as 

distâncias. 
o Medalha Dourada para os primeiros lugares nas categorias, abaixo, por idade, nas categorias masculina 

e feminina 10K e 5k (Não haverá premiação dupla de primeiro lugar, dando prioridade para a categoria 
Pelotão Geral seguido por Morador). Nesta modalidade de premiação não será diferenciado moradores e 
não moradores do município. 

· Categoria 16 a 29 anos 
· Categoria 30 a 39 anos 
· Categoria 40 a 49 anos 
· Categoria 50 a 59 anos 
· Categoria 60 ou + anos  

Obs: Morador: Deve comprovar residência no município de Peruíbe se inscrevendo nessa condição no 

site. No momento da premiação o atleta deverá comprovar residência no município, caso contrário perderá 

direito ao respectivo podium e prêmio. 

o Medalhas de participação para todos atletas (caminhantes e corredores). 
o Troféu para equipe (grupo ou assessoria) com mais atletas inscritos e participantes no evento. 
o Troféu para as 2 pessoas mais idosas do evento. (caminhada ou corrida, masculino e feminino) 
o Certificado de participação digital a todos atletas (caminhantes e corredores). Os certificados estarão 

disponíveis em até 7 dias após o evento em links dentro da página do evento 
https://toprunner.com.br/peruibe-ticketagora. 

o Categoria Caminhada - Não haverá nenhum tipo de premiação pois é uma prova participativa, porem 
todos que participarem, receberão a medalha de participação e certificado. 

o O  resultado geral, dividido por modalidade e sexo, estarão disponíveis em links a serem divulgados no 
site acima em até 48 horas. 

21. A 2ª Peruíbe Run – Abertura Verão 2019, será realizada com qualquer condição climática, podendo ser 
cancelada caso hajam condições que coloquem em risco a segurança do evento e integridade física dos 
participantes. (neste caso não haverá devolução de valores). 
 

22. Haverá Guarda-Volumes para que os participantes possam guardar seus pertences. Este será desativado às 
10:30hs salientando que a Comissão Organizadora, os apoiadores e os patrocinadores do evento não se 
responsabilizam por qualquer quantia em dinheiro ou objetos de valor deixados no mesmo. O guarda volumes 
é uma comodidade que deverá ser usado somente para a guarda de roupas ou objetos sem valores. 
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23. O atleta devidamente inscrito declara, desde já, que se encontra em boas condições físicas e que se preparou 
suficientemente para a conclusão da distância escolhida e que isenta os organizadores, patrocinadores e 
empresas apoiadoras, de qualquer problema que venha a sofrer durante o período estabelecido da prova 
oriundo de incidentes de percurso ou de sua condição de saúde. 

 23-A. A Organização orienta, fortemente, que todos os participantes, devam previamente submeter-se a 

exames médicos periódicos que garantam que o atleta está apto a praticar atividade física e o esporte na 
modalidade escolhida neste evento. 

 
      23-B. A organização, através de acordo com autoridades do município de Peruíbe/SP, terá a disposição dos 

atletas ambulância ou unidade de apoio com enfermeiros e/ou socorristas para prestação de primeiros 
socorros e/ou transferência para unidade médica municipal da cidade em casos de acidentes ou mal súbito 
que não possam ser atendidos no local do evento.  De acordo com item 23, o atleta ciente de sua condição 
física e de ser responsável por sua participação no evento assume desde já que qualquer gasto relacionados 
a emergências médicas ou transferências para hospitais particulares ou fora da cidade serão totalmente de 
sua responsabilidade. 

24. A organização se reserva o direito de NÃO aceitar a inscrição de algum atleta que não esteja em conformidade 
com as exigências desse regulamento e das normas da CBAt ou esteja suspenso pela federação ou 
confederação de atletismo. 
 

25. A corrida terá duração máxima de 40 minutos para a modalidade de 5 Km e de 90 minutos para a modalidade 
de 10 Km.  
 

26. Demais condições técnicas não previstas neste regulamento, serão utilizadas as regras da CBAt 
(Confederação Brasileira de Atletismo). 
 

27. O atleta, ao se inscrever e participar da prova, desde já autoriza o uso de sua imagem, por foto ou vídeo, em 
divulgação promocional, institucional ou comercial. 
 

28. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final incontestável. 

 
Comissão Organizadora 
TopRunner Eventos Esportivos 
www.toprunner.com.br 
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