
REGULAMENTO DO EVENTO 

 

1. O Grande Prêmio Correndo pelo Rio ocorrerá no dia 16/12/2018 no Parque de Madureira 

aos Arcos Olímpicos com largada às 8hs. 

 

2. MODALIDADES:  

 

A corrida será disputada na distância de 5km. A prova terá duração máxima de  

1:00h (uma hora). O atleta que em qualquer trecho não estiver dentro do tempo projetado, 

poderá ser convidado à se retirar da prova; 

 

A Prova será disputada nas categorias individual masculino e individual feminino; cada 

atleta poderá percorrer uma distância de até 10%, para mais ou menos, daqueles aqui 

comunicados, por motivos de força maior e inerentes ao desejo da organização. 

 

3. INSCRIÇÃO:  

 

Inscrição individual  

Kit Essencial: 

1º lote – R$ 59,00 até 15/10 

2º lote – R$ 69,00 até 31/11 

3º lote – R$ 79,00 até 15/12 

 

Inscrições em grupo acima de 5 pessoas 

Kit Essencial 

1º lote – R$ 54,00 até 15/10 

2º lote – R$ 64,00 até 31/11 

3º lote – R$ 74,00 até 15/12 

 

Inscrição idoso: R$ 39,50 

O kit do idoso só poderá ser retirado pelo mesmo apresentando documento original com 

foto. 

 

Podem participar pessoas de ambos os sexos com idade mínima de 15 anos. 

É obrigatório a apresentação de autorização por escrito do responsável para menores de 18 

anos. 

  

Solicitamos a cada participante a doação de 1kg de alimento não perecível para o projeto 

CORRER PELO BEM, no momento da retirada do kit.  

  

4. KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM:  

 

O kit do evento é composto por: 

Kit essencial (camisa, viseira, número de peito e chip de cronometragem) 

 

 



Retirada de kit 

Decathlon Barra 

Av. das Américas, 2000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-101 

Freeway Center 

 

Dia: 14/12 das 10hs às 20hs 

Dia: 15/12 das 10hs às 18hs 

 

 

5. PREMIAÇÃO: 

 

Medalha finisher para todos os concluintes 

Troféu para os 5 primeiros – Mas e Fem 

Troféu para as 5 maiores equipes 

Troféu para os 3 primeiros de cada faixa etária (de 5 em 5 anos) 

 
Categorias:  
 
MAS15-19           FEM15-19  
MAS20-24           FEM20-24  
MAS25-29           FEM25-29  
MAS30-34           FEM30-34  
MAS35-39           FEM35-39  
MAS40-44           FEM40-44  
MAS45-49           FEM45-49  
MAS50-54           FEM50-54  
MAS55-59           FEM55-59  
MAS60-64           FEM60-64  
MAS65-69           FEM65-69  
MAS70+              FEM70+  

 

6. Todos os participantes deverão está com boa saúde física e mental para a participação no 

Evento. Caso haja algum incidente o participante será encaminhado para a Rede Pública de 

Hospitais, seja municipal ou estadual. 

 

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.  

  

7 – OBSERVAÇÕES 

 

Evento para homens e mulheres; 

Não trocamos tamanho de camisa solicitada na inscrição;  

Não haverá entrega de kit no dia do evento e nem pós evento;  

A organizadora do evento oferece Ambulância;  

A organizadora poderá alterar a data e o local da prova do evento se assim for necessário; o 

evento acontecerá mesmo com chuva. 

Após efetivada a inscrição não será devolvido o dinheiro 

A largada será pontualmente ás 8hs em frente ao posto 12.  



Há um limite de 1000 participantes para este Evento.  

 

 

8. ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO:  

 

Esta Atividade é Organizada Eliete Maria da Rocha dos Santos CNPJ 18.005.791/0001-08 e 

Coordenada por Paulo Santos (CPR Eventos), CPF 053.576.727-76, sendo único responsável 

por todos os eventos decorrentes da Organização desta Corrida. CONTATOS: Pelo tel. (21) 

96583-9851, ou pelo e-mail correndopelorio@gmail.com,  

Site: www.correndopelorio.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/correndopelorioo. 

Instagram: @correndopelorio / @cpreventos 
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