
Corrida 487 anos de Itanhaém 

 
O Studio Laura Lima está promovendo 1º evento esportivo de 2019 em prol da saúde , 

qualidade de vida , bem estar, lazer, cultura e turismo.Participe da corrida em 

comemoração ao aniversário de 487 anos de Itanhaém. 

 Este evento conta com total apoio do Prefeito marco Aurélio e o departamento de 

trânsito. 

 

Data: 28 de Abril (domingo) 

Provas: Corrida 5km e 10 km e caminhada 5km 

Largada e chegada: No morro no Paranambuco 

Horário da largada: corrida/caminhada 08h00 (manhã) 

 

Percurso: corrida e caminhada 5km saída do Morro do Paranambuco de Itanhaém  

desce  o morro pega a 1 esquerda e vai sentindo orla do Cibratel 

 

Corrida 10km saída do Morro do Paranambuco de Itanhaém  desce  o morro pega a 1 

esquerda e vai sentindo orla do Cibratel 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

1- Das inscrições /valores  

As inscrições podem ser realizadas até dia 20 de abril ás 23horas.no Studio Laura Lima, 

via email, pelos sites, ou direto com a coordenação do evento: sendo esclarecido que o 

valor da inscrição ate dia 20 de fevereiro sai por 65 após essa data o valor será 85,00 ( 

OITENTA E CINCO REIAS) POR INSCRITO. 

 

No Studio: 
Comparacer no Studio que está situado na Rua Victor Meirelles , 257 belas artes, 

munido do documento de identidade. 

 Forma de pagamento: dinheiro ou cartão débito ou crédito sem cobrança 

adicionais ou taxas. 

 

 

Via email: 

Deverá ser enviado 1 email para (StudioLauralima2016@gmail.com) solicitando a ficha 

de inscrição , o atleta deverá preencher todos os campos da ficha de inscrição, assinar 

e datar de acordo com a data de pagamento. Caso o atleta tenha idade inferior a 18 

anos, deverá solicitar o termo de autorização para que o responsável legal assine, o 

responsável deve estar presente no dia do evento, (deixar em branco o campo 

matricula). 

 Forma de pagamento: Apenas por depósito, o inscrito deverá enviar em 

anexo junto com a ficha de inscrição o comprovante de depósito. Ambos 

digitalizados. 

 

Dados da conta  

Banco:033  agencia:0346 conta:130054361 

l.A.S de lima personal trainer ME (Santander C.C Juridica) 

 

Pelos sites: 

WWW.ativo.com 

WWW.ticketagora.com.br 

WWW.corridaeaventura.com.br 

 

 Possíveis taxas podem ser cobradas pelos sites. 

Com a coordenação: 

 

Entrar em contato por email, telefone ou wahts e agendar um horário para que 

possamos ir até você e realizar sua inscrições. 

Email- Studiolauralima2016@gmail.com 
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Contatos 13/34268338  13/997004595  13/992077817 

 

 Formas de pagamento: apenas dinheiro , estar com o documento de 

identidade em mãos. 

 

2- Dos Kits  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retirada do kit : 

 

Os kits devem ser retirados no Studio Laura lima  ( Rua Victor Meirelles 257 Belas Artes), ou 

no dia do evento conforme os dias e horários descritos abaixo: 

 

Sábado, dia 27/04/2019 (Studio Laura lima) 

Domingo( 063H30 ás 07h30)( no local) 

 

 Para retirar o kit no dia e no local do evento o participante deverá chegar no mínimo 

com 1 hora de antecedência , procurar a equipe  de apoio ou coordenação do evento 

para retirar o mesmo. 

 

 

3- Premiação 

 A premiação do evento acontecerá nos critérios abaixo:  

 

Distancias/categorias:- Corredores  Menores de 18 anos poderão participar somente do 

percurso de 5km 

 

Premiação/categorias: *Categoria Militar - 10Km  Somente serão premiados com Troféus : 1º 

ao 5º lugar – Geral( masc/fem) até 39 anos Somente serão premiados com Troféus : 1º ao 5º 

lugar – Geral( masc/fem) 40+ 

 

 *Categoria corrida - 5 KM Somente serão premiados com Troféus : 1º ao 5º lugar 

Geral(masc/fem) 

 

 

Categoria corrida - 10 km *Troféus : 1º ao 5º lugar – Geral( masc/fem) 

 *Troféus :1º ao 5º lugar faixa etária ( masc/fem) 

 *Troféu para a equipe com o maior número de participantes  

*Medalha de participação para todos que completarem a prova. 

 

 

Premia-se em faixas etárias: 

 18 a 24 anos 25 a 29 anos 

 30 a 34 anos 35 a 39 anos  

40 a 44 anos 45 a 49 anos 

 50 a 54 anos 55 a 59 anos 

 60 a 64 anos 

 65 a 69 anos 

 70+ 

Premiação somente para o atleta que estiver presente, não haverá premiação para 

representante (não será aceito representante para receber a premiação no lugar do 



atleta) Pelo fato da prova ser de caráter amador, não haverá qualquer premiação 

em dinheiro.  

 

DISPOSIÇÔES FINAIS..Todos os atletas concluintes receberão medalha alusiva ao 

evento.  

 Os resultados extraoficiais serão publicados no site a ser definido em até 48 horas após 

conclusão do evento e oficialmente, com correções, 10 (dez) dias úteis após o Evento.  

O atleta inscrito cede para a organização o direito de uso de sua imagem para peças 

publicitárias do evento.  

 

DÚVIDAS: Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser endereçados à comissão 

Organizadora, através do Seguinte contato: Laura_fefesp@hotmail.com. 

 

 

 

 

REGULAMENTO da 2º CORRIDA COMEMORATIVA AO ANIVERSÁRIO DE 

ITANHAÉM 487 ANOS 

 

2º CORRIDA COMEMORATIVA AO ANIVERSÁRIO DE ITANHAÉM 487 ANOS 

é um evento direcionado ao público amador, e será realizada de acordo com os artigos 

especificados abaixo:  

Art. 1º - A largada da corrida acontecerá no dia 28/04/2019, pontualmente às 8H  NO MORRO 

DO PARANAMBUCO ;localizado no                  , no município de ITANHAÉM / São Paulo. 

 

Art. 2º - A prova será realizada com percurso aferido de aproximadamente de 5km E 10Km 

Para efeito de apuração, o resultado será considerado pelo tempo liquido exceto os 3 primeiros 

colocados geral que serão classificados pela ordem de chegada, devendo passar pelo Gate de 

Largada e todos os pontos de controle. 

 

 Art. 3° - Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que possam 

existir ao longo do percurso, pois se trata de um evento em vias de domínio público. 

 

 Art. 4° - Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta ou atletas venham a sofrer 

durante a movimentação da corrida, não será responsabilidade dos organizadores e 

patrocinadores da Prova.  

 

Art. 5° - O Guarda Volume estará disponível a partir de 07:00 e terá sua atividade encerrada 15 

minutos após a chegada do último colocado na prova, podendo ter tolerância a critério do 

encarregado do setor, após o fechamento os pertences estarão à disposição do interessado junto 

à Organização da Prova.  

 

Art. 6° - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do evento, que tem a 

decisão final. 
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 Art. 7° - Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização, fornecerem o 

número a outro atleta poderá ser desclassificados e proibidos de participar de qualquer evento 

promovido pelos organizadores deste evento.  

 

Art. 8° - O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade no 

momento da largada estará passível de desclassificação.  

 

Art. 9º - A Comissão Médica da Prova reserva-se o direito durante o transcorrer da prova, 

retirar da mesma qualquer atleta que não tiver em condições de saúde adequadas para a prática 

esportiva. A partir do momento da inscrição o atleta se considera apto e ciente de suas 

condições físicas para realização da prova, isentando a Organização de qualquer 

responsabilidade.  

 

Art. 10º - Em caso de alguma ocorrência que seja necessária a remoção de qualquer participante 

para um centro médico este será encaminhada ao centro ao hospital público mais próximo do 

evento, e de lá podendo ser encaminhado a outro local.  

 

Art. 11º - Cada atleta terá um número e um chip, o qual não poderá ser trocado, sendo 

indispensável para apuração dos resultados, o não uso, uso incorreto ou troca é passível de 

desclassificação sem direito a recursos.  

 

Art. 12° - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

Desclassificação Inscrições: 

 

 Art. 13º - As inscrições estarão abertas a partir de 15/01/2019 e terão limite de 1000 

participantes: O valor da inscrição é de R$ 85,00 para a corrida e caminhada e não será 

devolvido em nenhuma hipótese, a não ser algum problema vindo da empresa organizadora. 

 

 Art. 14º - A data final para as inscrições será dia 20/04/2019, ou antes, caso esgotem-se os 

números de inscrições colocados à disposição dos atletas interessados, caso não preenchimento 

até a data limite esta será prorrogada até o esgotamento de vagas. Não haverá inscrições fora das 

datas nem no dia do evento. Kit de Participação: 

 

 Art. 15º - A retirada do kit será realizada no dia 27/08/2019 sábado das 08 às 17:00 horas e 

somente para atletas que moram fora da Baixada Santista no dia 28/04/2019 das 6:30 as 07:30 

no mesmo local do evento “Morro do Paranambuco”, localizado no             , no município de 

Itanhaém / São Paulo. O kit de participação poderá ser retirado pelo atleta ou responsável 

apresentando cópia de RG ou outro documento com foto e identificação juntamente com o 

Comprovante de Inscrição (boleto original pago). Comprovante e boleto serão retidos na entrega 

do kit , sem apresentação sem os documentos o kit não poderá ser entregue (o kit será composto 

de número, chip, alfinetes e camiseta). O kit do atleta com idade acima de 60 anos, somente será 

entregue ao próprio atleta mediante a apresentação do documento de identidade com foto. Não 

serão entregues kits para terceiros dos inscritos nesta categoria. Para atletas menores de idade 

será necessário entrega do Termo de Responsabilidade assinado por responsável legal no 

momento da retirada do kit, estaremos disponibilizando em breve link para acesso ao 

documento. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados, pela 

Comissão Organizadora. A cada competidor será fornecido um chip a ser utilizado no calçado 

de corrida (tênis) e número de corrida que deve ser usado na altura do peito e visivelmente, sem 

rasura ou alterações.  



 

Art. 16º - A nenhum atleta inscrito será permitido participar sem o número de identificação e 

chip, atletas que não estiverem utilizando os itens descritos não farão parte da premiação nem da 

colocação do evento.  

 

Art. 17º - O evento terá duração máxima de 3horas. O tapete de largada será desativado após 10 

minutos do sinal de largada da prova.  

 

Art. 18º - O evento será realizado independente de condição climática, exceto em caso que 

coloque em risco a integridade dos atletas, podendo ser cancelada sem aviso prévio, no entanto 

estaremos a disposição para esclarecimentos no local do evento. PREMIAÇÃO  

 

Art. 19 - A premiação do evento acontecerá nos critérios abaixo:  

Premiação geral: Tempo: GERAL 1º ao 3º Sexos Feminino e Masculino  

Premiação por categoria: 1º ao 3º Sexo Feminino e Masculino 

Distancias/categorias:- Corredores  Menores de 18 anos poderão participar somente do 

percurso de 5km 

 

Premiação/categorias: *Categoria Militar - 10Km  Somente serão premiados com Troféus : 1º 

ao 5º lugar – Geral( masc/fem) até 39 anos Somente serão premiados com Troféus : 1º ao 5º 

lugar – Geral( masc/fem) 40+ 

  

Categoria corrida – 5km e 10 km *Troféus : 1º ao 5º lugar – Geral( masc/fem) 

 *Troféus :1º ao 5º lugar faixa etária ( masc/fem) 

 *Troféu para a equipe com o maior número de participantes  

*Medalha de participação para todos que completarem a prova. 

 

Premia-se em faixas etárias: 

 18 a 24 anos 25 a 29 anos 

 30 a 34 anos 35 a 39 anos  

40 a 44 anos 45 a 49 anos 

 50 a 54 anos 55 a 59 anos 

 60 a 64 anos 

 65 a 69 anos 

 70+ 

Premiação somente para o atleta que estiver presente, não haverá premiação para representante 

(não será aceito representante para receber a premiação no lugar do atleta) Pelo fato da prova ser 

de caráter amador, não haverá qualquer premiação em dinheiro.  

   

DISPOSIÇÔES FINAIS.  

Art. 20 - .Todos os atletas concluintes receberão medalha alusiva ao evento.  

 

Art. 21- Os resultados extraoficiais serão publicados no site a ser definido em até 48 horas após 

conclusão do evento e oficialmente, com correções, 10 (dez) dias úteis após o Evento.  

 

Art. 22 – O atleta inscrito cede para a organização o direito de uso de sua imagem para peças 

publicitárias do evento. 



 

 DÚVIDAS: Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser endereçados à comissão 

Organizadora, através do Seguinte contato: Laura_fefesp@hotmail.com 

Dados do organizador do evento 

Nome fantasia 

Studio Laura lima 

CNPJ 17.182.990.0001/29 

 

 

 


