
 CORRIDA IV SEMANA PREVENÇÃO AO AVC. 
 
CORRIDA – 5KM 
 
DATA: 25 de Maio  de 2019 
 
LOCAL: Av Bôrtolo Biava, n° 389, Nova Matão, Matão – SP 
(ao lado do Ginásio de Esportes Décimo Chiozzini) 
 
Horário de largada: 17:00 h 
 
Duração da prova: 1:00 hora 
 
Inscrições 
 
As inscrições poderão ser feiras através do site: 
www.ticketagora.com.br 
OBSERVAÇÃO 1: As inscrições também poderão ser feitas na Loja Apoio 
Saúde: Avenida sete de setembro, 955, Centro – Matão, telefone: (16) 3384-
2952. 
OBSERVAÇÃO 2: Não serão realizadas inscrições no dia da prova 
 
Valor das inscrições 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO:  
GERAL: R$ 60,00 – (Kit Completo)  
ATLETAS COM IDADE IGUAL OU ACIMA DE 60 ANOS: R$ 30,00 – (Kit 
Completo) 
Em respeito ao estatuto do idoso, atletas com 60 anos ou mais têm direito a 
desconto na inscrição.  
GERAL – R$ 35,00 – (Numero de peito e Chip) 
ATLETAS COM IDADE IGUAL OU ACIMA DE 60 ANOS : R$ 17,50 – 
(Número de Peito e Chip). 
- OBS : Será adicionada ao valor da inscrição uma taxa de administração do 
site no valor de R$ 5,00  
 
INFANTO-JUVENIL: R$ 40,00 com kit:  
INFANTO JUVENIL APENAS COM NÚMERO DE PEITO: alimentos não 
perecíveis   
 
Para computar a Faixa Etária, será utilizada a idade do atleta em 
31/12/2019. 
 
 
 

– KIT ATLETA : Todos os atletas inscritos terão direito ao Kit Pré-prova 
e os atletas que a concluírem, o Kit Pós-prova.  
 

– Kit Pré-prova: Camiseta– Squeeze – Sacolinha  de tecido - número de 
peito, chip, alfinetes, carbo gel e barra de cereal. 

http://www.ticketagora.com.br/


– KIT INFANTO-JUVENIL: camiseta, squeese, numero de peito, 
sacolinha 
 

– Kit Pós-prova: Medalha; hidratação; Fruta (Mediante número de peito)  
 

 
 
 
ENTREGA DO KIT ATLETA: O Kit será entregue no dia 24/05/19 das 9:00h 
as 18:00h  na Loja APOIO SAUDE , Avenida sete de setembro, 955, Centro – 

Matão, telefone: (16) 3384-2952 e no dia 25/05/19 das 9:00 hs as 13:00 hs na 

loja APOIO SAÚDE e das 14:00 hs as 16:00 hs  no local do evento – Ginasio 

Décimo Chiozzini – Av. Bortolo Baiva, 389.  O kit será entregue mediante 
apresentação de documento de identificação. Caso um terceiro venha fazer a 
retirada do Kit, este deve estar de posse do seu próprio documento, como 
também do comprovante de pagamento original, fotocópia (XEROX) do 
documento ou foto em aplicativo de celular do documento e identificação do 
atleta para o qual vai efetuar o procedimento.  
- Os Kits poderão ser entregues em outro local se a organização avisar aos 
atletas inscritos previamente;  
- O tamanho da camiseta está sujeito disponibilidade na hora da entrega (BL 
=> Baby Look – Tamanho Unico; / P => Pequena; / M => Média; / G => 
Grande; / GG => Extragrande). 
 
- Infanto Juvenil 
Camisetas – 04 / 08 /12 / 16 – Tamanho. 
 
Categorias 
 
Geral: Masculino e Feminino 
Categorias por faixa etária masculino e feminino:  
16 a 19 anos 
20 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 acima 
 
 
- CORRIDA INFANTO JUVENIL – de 0 a 14 anos divididos por categorias.  
- Até 6 anos – 50 metros  
- 7 a 8 anos – 100 metros  
- 9 a 10 anos – 200 metros  
- 11 a 12 anos – 400 metros  
- 13 a 14 anos – 600 metros  



- Kit Infanto Juvenil 
. Numero de Peito  
. Camiseta  
. Squeze  
. Bolsinha  
 
 
 
* Para a efetivação das inscrições de atletas menores de 18 anos, será 
obrigatório a autorização dos pais ou responsável maior que 21 anos com o 
preenchimento do “Termo de Responsabilidade de Autorização para Menor 
de 18 anos”  
 
PREMIAÇÃO GERAL EM DINHEIRO – MASCULINO/FEMININO 
 
1º COLOCADO – R$ 300,00 + Troféu 
2º COLOCADO – R$ 250,00 + Troféu 
3º COLOCADO – R$ 200,00 + Troféu 
4º COLOCADO – R$ 150,00 + Troféu 
5º COLOCADO – R$ 100,00 + Troféu 
 
 
PREMIAÇÃO 
 
Troféu de 1º a 5º lugar para cada categoria. de faixa etária, 
masculino/feminino e infanto juvenil 
 
Premiação para as equipes com maior número de inscritos, com troféus de 1º 
a 5º lugar. 
 
 
Premiação do 1º ao 5º melhor colocado atleta da cidade de Matão. 
 
Todos os inscritos que concluírem a prova irão receber medalha de 
participação. 
 
 
Atestado de saúde 
 
O inscrito confirma estar em perfeito estado de saúde e, ainda, de estar 
capacitado para a participação no EVENTO, gozando de boa saúde no geral 
e de haver treinado adequadamente para EVENTO deste porte, sendo 
exclusivamente responsável por qualquer espécie de dano a que venha 
sofrer ou causar a terceiros. 
 
 
Para a modalidade CORRIDA DE RUA 
A classificação será de acordo com os tempos entre largada e chegada de 
cada atleta. 
 



 
 
Cronometragem  
 
 
A cronometragem da corrida de rua será feita com os chips que computará o 
tempo de percurso entre a largada e chegada após percorrer o percurso de 5 
km. 
 
 
Desclassificação 
 
O atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso: 
- Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na área interna e ou externa 
da pista; 
- Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização; 
- Seja resgatado durante a prova; 
- Realize qualquer atitude antiesportiva, de desrespeito aos fiscais, 
organizadores, patrocinadores, público e demais competidores ou a esse 
regulamento; 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu 
número para outra será responsável por qualquer acidente ou dano que esta 
pessoa venha a sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade sobre o mesmo.  
 
É obrigatório o uso dos números de identificação durante toda a realização 
da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não 
cumprirem este artigo.  
 
Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o 
valor da inscrição aos participantes que desistirem de participar. Ao participar 
deste evento, o atleta participante assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume 
as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, 
durante e depois do evento.  
 
Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente as despesas 
de viagem, transporte, hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras 
despesas caso haja necessidade de alteração de data, horário, percurso ou 
cancelamento da prova.  
 
As pessoas que não estiverem inscritas na prova não poderão acessar o funil 
de largada, percurso ou chegada. As pessoas que forem identificadas 



competindo sem estarem inscritos serão retiradas pela equipe do evento em 
qualquer momento da prova. 
 
Ao participar deste evento, o atleta participante cede todos os direitos de 
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão 
ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e 
qualquer mídia em qualquer tempo.  
 
Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo 
proibido pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no 
momento da largada ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto.  
 
A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
atleta participante inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros 
ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 
do autor.  
 
Poderão os organizadores / realizadores suspender ou cancelar o evento por 
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de 
força maior, sem reembolso para os inscritos.  
 
O atleta participante que em qualquer momento deixar de atender as regras 
descritas neste regulamento, ou por omissão deixar de comunicar (com 
registro por escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a 
organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo 
ser desclassificado deste evento.  
 
Todo atleta participante tem a obrigação de preencher corretamente a ficha 
de inscrição do evento. Ao se inscrever no evento o atleta participante 
disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, 
apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em 
seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  
 
Haverá para atendimento emergencial dos atletas participantes, um serviço 
de apoio médico com ambulância para prestar o 1º atendimento e eventuais 
remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de 
emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na rede 
pública sob responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade 
sobre as despesas médicas que o atleta participante venha a ter durante ou 
após a prova. O atleta participante ou seu (sua) acompanhante responsável 
poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção / 
transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) 
eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta 
sobre as conseqüências desta decisão.  
 
Sugerimos acompanhamento periódico do regulamento para evitar qualquer 
problema futuro. 



 
O inscrito está ciente que, por livre e espontânea vontade, conhece os riscos, 
grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, percurso, 
metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o 
mesmo será realizado, isentando de toda responsabilidade, seja a qualquer 
nível que for, os organizadores do evento. 
 
 
 
 

 


