
REGULAMENTO 
 

ASICS GOLDEN RUN SPRINT SÃO PAULO 10K 

 
 

DA PROVA 
 

1.0. A ASICS GOLDEN RUN SPRINT SÃO PAULO 10K será realizada no dia 03 de novembro de 2019 em local a definir 
com largada prevista às 7 horas em ondas, horário de Brasília. 

1.1. Os atletas serão organizados em baias de acordo com o Tempo Referencial comprovado no ato da inscrição. 

1.2. O horário de largada da corrida ficará sujeito às alterações em razão da quantidade de inscritos e de eventuais 
problemas de ordem externa, tais como: tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de 
energia ou decisão dos órgãos públicos competentes e/ou a critério da organização. 

1.3. A corrida será disputada nas categorias individual feminino e individual masculino na distância de 10 Km com 
percurso divulgado no site www.asicsgoldenrun.com. 

1.4. À organização e os órgãos que regem a modalidade no país, reserva-se o direito de realizar, ou não, exame 
antidoping em atleta vencedor da corrida. 

1.5. A corrida terá duração máxima de 60 minutos (uma hora). 

 

 
DA INSCRIÇÃO 

 

2.0. Poderá participar da corrida o atleta – SUB 40 MASCULINO - que comprovar Tempo Referencial menor que 
42min30seg em prova de 10 Km ou pace menor que 4:15/Km em MEIA MARATONA e a atleta – SUB 40 FEMININO 
– que comprovar Tempo Referencial menor que 47min30seg em prova de 10 Km ou pace menor que 4:45/Km em 
MEIA MARATONA entre novembro/2018 e novembro/2019, se inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor 
correspondente à inscrição no prazo determinado e expressar concordância com as normas deste Regulamento. 

2.1. Poderá participar da corrida o atleta – 40+ MASCULINO - que comprovar Tempo Referencial menor que 44min10seg 
em prova de 10 Km ou pace menor que 4:25/Km em MEIA MARATONA e a atleta – 40+ FEMININO – que comprovar 
Tempo Referencial menor que 49min10seg em prova de 10 Km ou pace menor que 4:55/Km em MEIA MARATONA 
entre novembro/2018 e novembro/2019, se inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à 
inscrição no prazo determinado e expressar concordância com as normas deste Regulamento. 

2.2. Atletas que concluírem ao menos uma das etapas do circuito ASICS GOLDEN RUN em 2019 terão o benefício de 
10s nos critérios acima exigidos. Logo, passam a ter de comprovar os seguintes tempos: 
a) SUB 40 MASCULINO – pace menor ou igual a 4:25/Km em MEIA MARATONA ou Tempo Referencial menor que 
44min10seg em prova de 10 Km; 

b) SUB 40 FEMININO – pace menor ou igual a 4:55/Km em MEIA MARATONA ou Tempo Referencial menor que 
49min10seg em prova de 10 Km; 

c) 40+ MASCULINO – pace menor ou igual a 4:35/Km em MEIA MARATONA ou Tempo Referencial menor que 
45min50seg em prova de 10 Km; 

d) 40+ FEMININO – pace menor ou igual a 5:05/Km em MEIA MARATONA ou Tempo Referencial menor que 
50min50seg em prova de 10 Km. 

2.3. Os atletas, deverão enviar comprovante que satisfaça ao critério do disposto 2.0, 2.1 ou 2.2 para o e-mail 
asicsgoldenrun@noblu.com.br e solicitar seu “CUPOM OBRIGATÓRIO”. 

2.4. O preço inicial da inscrição é de R$150,00 acrescidos da taxa de conveniência cobrada pela plataforma de inscrições 
Ticket Agora. 

2.5. Poderá a organização optar por alterar a política de preços vigentes a qualquer momento, adicionando lotes durante 
o período de inscrições, sem prévio aviso. 

2.6. No ato da inscrição, ao concordar com este regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o 
atleta aceita todos os termos aqui dispostos e assume total responsabilidade por sua participação na corrida. 

2.7. As inscrições serão encerradas no dia 20 de outubro de 2019, podendo ser antecipadas ou prorrogadas a critério da 
organização sem aviso prévio. 

2.8. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema on-line de inscrição. Os atletas 
concordam que o e-mail será o meio de comunicação utilizado pela organização para repassar informações e 
atualizações referentes à corrida. 

2.9. O valor pago pela inscrição não será devolvido. Exceto, caso o atleta expresse sua desistência em até 07 (sete) dias 
após a inscrição. Prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor para compras realizadas através da 
internet. 

2.10. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído por outro, em qualquer 
situação. 
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2.11. O atleta que ceder seu número de peito para outro será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha 
a sofrer, isentando de atendimento e qualquer responsabilidade a organização, seus patrocinadores, apoiadores e 
órgãos públicos. 

2.12. Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei, o atleta será 
desclassificado da corrida, poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as 
autoridades competentes. 

2.13. Devido ao elevado nível de performance exigido do atleta para participação nesta corrida, a idade mínima para atletas 
se inscreverem será de 18 anos completos até dia 03 de novembro de 2019. 

2.14. Atletas acima de 60 anos deverão realizar normalmente sua inscrição, sendo o benefício de 50% de desconto 
concedido automaticamente. 

2.15. A ASICS GOLDEN RUN SPRINT SP 10K classifica-se como classe B. Portanto, poderão participar até 02 (dois) 
atletas estrangeiros do gênero masculino e feminino por país. 

 

 
DA ENTREGA DE KITS 

 

3.0. A entrega dos kits acontecerá nos dias que antecedem a corrida, em local, data e horário a ser amplamente 
divulgados pela organização, no site www.asicsgoldenrun.com, Instagram e Facebook da Noblu Sports. 

3.1. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o direito. 
 

3.2. O kit poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição e 
documento pessoal com foto. 

3.3. O atleta que desejar que um terceiro retire seu kit deverá indicar, durante o processo de inscrição, que o deseja. O 
kit somente será entregue ao terceiro mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição, cópia do 
documento pessoal e sinalização prévia do inscrito. 

3.4. O kit da corrida será composto por 01 (um) número de peito com chip de cronometragem, alfinetes, 01 (uma) 
camiseta ASICS de alta performance e 01 (uma) bag. 

3.5. No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito. Não serão 
aceitas reclamações cadastrais ou dos itens que compõem o kit, após sua retirada. 

3.6. Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas durante a realização da inscrição. 
Entretanto, isto estará de acordo com a disponibilidade em estoque. As peças de vestuário são oferecidas como 
cortesia, com cotas limitadas de quantidade. Portanto, não serão feitas trocas de tamanho durante a retirada do 
kit. 

 

 
DA CRONOMETRAGEM E ENTREGA DO CHIP 

 

4.0. O chip de cronometragem é descartável. O tempo líquido de todos os participantes será cronometrado e informado 
posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste regulamento. 

4.1. O chip de cronometragem encontra-se no verso do número de peito e seu uso é obrigatório durante todo o percurso 
da corrida para fins de classificação e cronometragem do tempo. O chip deverá ser utilizado conforme orientações 
disposta no mesmo. 

4.2. A utilização do chip de cronometragem é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de 
sua não utilização. A utilização inadequada do chip de cronometragem pelo atleta acarreta a não marcação do 
tempo, isentando a organização e a arbitragem na divulgação dos resultados. 

 

 
DA PARTICIPAÇÃO 

 

5.0. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, quando serão 
organizados em suas devidas baias e dadas as instruções finais. 

5.1. A cada atleta será fornecido um número de peito, que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou 
alterações, durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem 
esta obrigação. 

5.2. É obrigação dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da corrida. O percurso será disponibilizado no site 
www.asicsgoldenrun.com. 

5.3. A participação do atleta na corrida é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso 
de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização. O acompanhamento do atleta 
por pacers não inscritos oficialmente na corrida resultará na desclassificação do atleta. 
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5.4. Na hipótese de desclassificação dos atletas primeiros colocados, serão chamados os atletas com os menores 
tempos, sucessivamente. 

5.5. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou declives que possam existir no 
percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na via. 

5.6. Os atletas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 
vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas distintas do percurso demarcado, utilizando-se de 
caminhos sem serem os sinalizados para tal situação. 

5.7. Fica proibido pular ou movimentar grades ou cavaletes que delimitam as baias de largada e a pista em qualquer 
momento da corrida. O descumprimento destas regras acarretará a desclassificação do atleta. 

5.8. O atleta que atrapalhar outro atleta, de modo que prejudique sua progressão, estará passível de desclassificação 
da corrida. 

5.9. O atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado por um membro da equipe médica oficial 
indicada pela organização. 

5.10. A corrida será realizada segundo as Regras da CBAt, da Federação e as contidas neste regulamento. 

5.11. Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da corrida, sendo 
conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física. A organização não se responsabilizará pela saúde 
dos atletas. 

5.12. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas médicas em casos de 
internação ou lesões geradas pela participação na corrida. Porém, em cumprimento às normas da CBAt, será 
disponibilizado serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial aos atletas e remoção destes aos hospitais 
da rede pública de saúde. 

5.13. O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para hospitais da rede privada de 
saúde, eximindo a organização de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes desta 
decisão. 

5.14. Serão colocados à disposição dos atletas, banheiros químicos femininos e masculinos e guarda volumes no local 
da largada e chegada da corrida. 

5.15. A organização recomenda que não sejam deixados bens de alto valor ou estima no guarda volumes. Por se tratar 
de um serviço de cortesia, a organização não reembolsará conteúdos e bens extraviados no guarda volumes. Sua 
desativação ocorrerá às 10h (horário de Brasília). 

5.16. O atleta terá pontos de hidratação à disposição ao longo do percurso durante toda a corrida. 

5.17. O atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida está incondicionalmente aceitando e concordando 
em ter sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou 
qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem 
acarretar nenhum ônus aos organizadores e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo/data. 

 

 
DA PREMIAÇÃO 

 

6.0. A premiação em dinheiro desta corrida será assim distribuída: 

a) Os 5 (cinco) primeiros atletas classificados pelos menores tempos líquidos nas categorias masculina e feminina 
receberão troféu e o valor líquido conforme abaixo. 

i. O primeiro colocado masculino e feminino receberá o valor bruto de R$ 5.000,00. O valor líquido a ser pago é de 
R$ 4.494,36 (27,5% de impostos retidos na fonte); 

ii. O terceiro colocado masculino e feminino receberá o valor bruto de R$ 3.000,00. O valor líquido a ser pago é de 
R$ 2.904,80 (15% de impostos retidos na fonte); 

iii. O quarto colocado masculino e feminino receberá o valor bruto de R$ 2.000,00. O valor líquido a ser pago é de R$ 
1.992,80 (7,5% de impostos retidos na fonte); 

iv. O quarto colocado masculino e feminino receberá o valor bruto de R$ 1.000,00. O valor líquido a ser pago é de 
R$1.000,00 (Isento de impostos); 

v. O quinto colocado masculino e feminino receberá o valor bruto de R$ 500,00. O valor líquido a ser pago é de R$ 
500,00 (Isento de impostos); 

vi. O pagamento da premiação será realizado em até 15 de janeiro de 2020. 

6.1. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada, de forma legal e dentro do tempo de corte, receberão medalhas 
de participação. 



6.2. A medalha finisher será entregue após a retirada da tarja destacável, presente no número de peito, pela equipe de 
staffs ao final da prova. O atleta deverá conservar o seu número de peito até o final da corrida. 

6.3. O atleta que fizer jus à premiação deverá comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for iniciada 
e a categoria dele for chamada. O atleta que não comparecer à cerimônia perderá o direito aos prêmios. 

6.4. Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site www.asicsgoldenrun.com em até 48 (quarenta e 
oito) horas após o término da corrida. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.0. A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos atletas. 

7.1. A organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da corrida, iniciada ou não, 
por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por 
qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova data para nova 
realização. Na hipótese de suspensão da corrida não haverá devolução do valor de inscrição. 

 

7.2. A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da organização, sendo a decisão comunicada aos inscritos 
através do site www.asicsgoldenrun.com. Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de 
nova data, os inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias para solicitarem a devolução do valor da inscrição, sob pena 
de renúncia a este direito. Caso não haja nova data para a realização da corrida, os inscritos deverão solicitar o 
reembolso da inscrição no prazo de até 07 (sete) dias, contados da comunicação aos inscritos, sob pena de 
renúncia a este direito. 

7.3. Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da corrida, referente aos primeiros colocados ou condução 
da prova, deverão ser feitos por escrito à organização da corrida até trinta minutos após a divulgação oficial. 

7.4. Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de 
nenhum valor correspondente ou danos aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas na corrida, 
independente de qual for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 
atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. 

 

7.5. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela organização da corrida de forma soberana, não 
cabendo recurso a estas decisões. 

 

 
A corrida é de responsabilidade de:  

NOBLU SPORTS (CNPJ 07.787.987/0001-85) 

Endereço: Avenida Orosimbo Maia, nº 1803, Vila Itapura, CEP: 13023-002. Campinas-SP. 

Site: www.noblu.com.br 

E-mail: asicsgoldenrun@noblu.com.br 
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