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“Choco Run Poá 05 e 10 km”  

 

Evento 

O Evento Choco Run Poá 05 km e 10 km será realizado no dia 14 de julho de 2019 

Domingo das 07h30min ás 11h30min na Av. Antônio Massa Centro de Poá nº 562, 

“Principal pista de corrida e caminhada da Cidade”. O evento será organizado pela 

empresa Aprigios Eventos Esportivos registrada sob o CNPJ n° 29.971.499/0001-66. 

Proposta do evento e responsável técnico 

 

O evento será realizado através dos atletas, corredores e participantes inscritos nas 

mesmas contribuirão com uma caixa de bombom, Toda doação de chocolate será 

direcionada ao FUNDO SOCIAL DO MUNICÍPIO, e a ASSOCIAÇÃO PAIS 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POÁ (APAE) para que seja distribuído 

conforme necessidade das instituições de cuidados as crianças. 

Todo divulgação virtual e física do evento terá como finalidade captar pessoas, 

empresas, indústrias a fim de apoiar a ação para que de uma melhor forma o 

evento consiga alcançar o objetivo de proporcionar uma páscoa mais digna a 

aquelas crianças sem apoio financeiro, incluindo a associação pais amigos dos 

excepcionais de Poá (APAE). Dentro do rol de informações transmitida na mídia 

kit do evento será enaltecido o nome e a marca e o seguimento de todos os apoios e 

patrocinadores do mesmo, e colocando em uma alta escala e visibilidade usada no 

material supracitado o nome da prefeitura da Estância hidromineral de Poá e seu 

apoio cultural, social e esportivo, e até mesmo turístico. 
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Responsável Técnico : Educador Físico 

Jordão Neres Lima Lopes 

CREFI: 128852-G/SP 

RG: 24.905.719 SSP/SP 

CPF: 332.382.378-88 

 

Responsável técnico de percurso: Educador Físico 

Daniel Pereira Urbano da Silva 

CPF: 368.511.108-65 

RG: 40.160.148-1 

CREF: 113343-G/SP 

  

Coordenador de artes gráficas 

Jefferson Pereira da Silva 

RG: 27.923.040-0 

CPF: 198.480.968-76 

 

Organizador e responsável pelo evento: 

Washington Aprigio  

RG: 22.620.615-4 

CPF: 277.430.948-47 
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Horário das Corridas  

 Corrida de 5 km 07h30 min hrs 
 Corrida de 10 km 08h30 min hrs 

Inscrições 

De acordo com a determinação da confederação Brasileira de Atletismo a idade 

MÍNIMA para atletas se inscreveram e participarem de corridas de rua de longa 

distância é de 16 (dezesseis) anos para a prova de 5 km e 18 anos para a prova de 10 

km. 

I – A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 

classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de Dezembro do ano em que 

for realizada a prova; 

II – A responsabilidade pela inscrição na prova de acordo com a respectiva faixa etária é 

exclusivamente do corredor. O atleta que não observar este critério no momento da 

inscrição poderá ser eliminado durante a prova ou desclassificado após a divulgação dos 

resultados. 

No ato da inscrição ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada 

no sistema online o (a) participante aceito todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o termo de 

responsabilidade parte integrante deste regulamento. 

A inscrição da prova Choco Run Poá 5 e 10 km é pessoal e intransferível não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra em qualquer situação. O participante que ceder 

seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano 

que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

comissão organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 

envolvidos na prova. 

As inscrições serão realizadas pela internet através dos links 

https://ticketrun.com.br/inscricoes/.chocorunpoa 

https://minhasinscricoes.com.br/evento/chocorunpoa  

https://bit.ly/2W8JE9W  

https://ticketrun.com.br/inscricoes/.chocorunpoa
https://minhasinscricoes.com.br/evento/chocorunpoa
https://bit.ly/2W8JE9W
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Taxa de Inscrição Individual 

A taxa de inscrição será no valor de R$ 49,99 reais + taxa administrativa do site, o valor 

da inscrição dará ao candidato o direito a uma camiseta personalizada do evento, uma 

sacochila , uma coqueteleira , uma barra de cereais , um saquinho de granola sua 

numeração que será fixada na mesma no dia do evento e uma medalha de participação 

no evento. 

Obs: A organização do evento disponibilizará duas frutas para cada atleta sendo elas 

banana e maçã. 

As inscrições se iniciam as 23h59 min do dia 04 de fevereiro de 2019 e tem como 

término dia 30 de junho de 2019 as 23:59 hrs. 

 

Regras ao Competidor 

1. Os competidores deverão assinar um termo no qual se responsabilizam 

inteiramente por seu estado de saúde e condições físicas para a participação no 

evento. 

 

2. É imprescindível a apresentação de um documento de identificação do 

competidor no dia do evento. A inscrição é pessoal e intransferível. O 

competidor ficará inteiramente responsável pela veracidade das informações 

preenchidas na ficha de inscrição que estará a disposição no site. 

 

3. O não comparecimento do competidor no dia, horário e local da prova implicará 

na perda do valor pago pela inscrição, ou seja, não haverá devolução de valores 

por parte da organização do evento tão pouco por seus patrocinadores. 

 

4. No caso de algum competidor tentar de alguma forma ou natureza, atrapalhar os 

demais para levar algum tipo de vantagem o mesmo será desclassificado, caso 

haja comprovação de veracidade do acontecido pelos fiscais de prova que 

estarão em todo o percurso.  

 

5. O atleta deverá respeitar rigorosamente o trajeto proposto pelos organizadores 

do evento, não sendo permitido o uso de rotas alternativas ou qualquer meio de 

locomoção ou transporte para cruzar a linha de chegada, pois isso implicará na 

desclassificação do competidor. Além da fiscalização de pessoas autorizadas no 
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percurso os atletas serão monitorados através de um chip eletrônico e o mesmo 

será de uso obrigatório para determinação de tempo de prova. 

 

6. É obrigatório o uso da numeração de identificação que estará fixada na altura do 

peito durante todo o trajeto, bem como citado a cima também é de uso 

obrigatório o chip de controle de prova e, a comprovação através de um 

documento com foto ao término da prova para a retirada da premiação. O 

competidor que completar o trajeto sem a camisa com a numeração e sem o chip 

fixado será desclassificado.  

 

7. O (a) atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 

rádio , jornais , revistas, internet , televisão , ou qualquer outro meio de 

comunicação, para usos informativos , promocionais ou publicitários relativos a 

corrida, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos , aos 

patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo ou data. 

 

Do Percurso 
 

A corrida de 5 km será somente uma volta completa no percurso já a corrida de 

10 km será de duas voltas completas no percurso.  

O início da corrida será na Av. Antônio Massa na altura do número 850, em 

direção a Rua: Tomé de Souza altura do número 158 prosseguindo pela mesma 

até chegar na Rua: Pio XII altura do número 202 e prossegue ao encontro da Rua 

Mem de Sá altura do número 5, prosseguindo até a Rua: Jorge velho altura do 

número 690 , e prossegue até a Av. Castro de Carvalho altura do número 1.384 

sentido Poá, ao encontro da Rua: Tomé de Souza n° 1, e encontra a Av. Antônio 

Massa n° 2.150 em direção a linha de chegada no número 850 da mesma 

avenida. 

 

Entrega de Kits 

 

A entrega dos Kits acontecerá nas seguintes datas 12 de julho (sexta feira) das 

10:00 as 16:00 hrs e dia 13 de julho das 10:00 as 16:00 (Sábado) na praça de 

eventos de Poá localizada na AV. Antônio Massa n° 150. 
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Os atletas inscritos no evento que não retirarem os kits nas datas marcadas, e 

posteriormente ao evento quiserem retirar os mesmos terá um prazo máximo de 

5 dias úteis, posteriormente a isso perderá o direito de requerer o mesmo. 

 

Observação o atleta terá que entrar em contato com a empresa organizadora 

através de telefone ou e-mail para requerer o kit que não foi retirado na data 

proposta pela organização. 

 

Da Premiação da Corrida de 5 km 
 

 Todos os atletas que concluírem a prova terão direito a medalha de participação. 

 

Premiação Masculina e Feminina no Geral 

 
1° Lugar: Troféu + medalha 

 

2° Lugar: Troféu + medalha 

 

3° Lugar: Troféu + medalha 

 

4° Lugar: Troféu + medalha 

 

5° Lugar: Troféu + medalha 

 

 

 

Da Premiação da Corrida de 10 km 

 
Todos os atletas que concluírem a prova terão direito a medalha de participação. 

 

Premiação Masculina e Feminina no Geral 

 
1° Lugar: Troféu + medalha 

 

2° Lugar: Troféu + medalha 
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3° Lugar: Troféu + medalha 

 

4° Lugar: Troféu + medalha 

 

5° Lugar: Troféu + medalha 

 

Premiação por categoria Masculina e Feminina. 

18 aos 39 anos- troféu para os três primeiros colocado. 

40 aos 45 anos- troféu para os três primeiros colocado. 

46 aos 55 anos- troféu para os três primeiros colocado. 

Acima de 56 anos – troféu para os três primeiros colocado. 

Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim 

que a cerimônia de premiação for iniciada e sua categoria for chamada. O (a) atleta que 

não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação deverá entrar em contato 

com a organização por telefone ou e-mail, no prazo de 05 dias uteis após a prova para 

combinar a retirada do troféu. Após este prazo o atleta perderá o direito a sua 

premiação. 

Das Obrigações e responsabilidades da 

organização do evento 
 

1. Os organizadores do evento ficam com a total responsabilidade de entrega dos 

Kits (camiseta personalizada do evento, uma sacochila , uma coqueteleira , uma 

barra de cereais , um saquinho de granola) para todos os inscritos. 

 

2. Os organizadores do evento ficam responsáveis por manter uma ambulância para 

o caso de algum competidor passar mal durante a prova, o mesmo receberá os 

primeiros atendimentos e será encaminhado para o hospital público da cidade. 

 

 

3. Os organizadores ficam responsáveis por manter pontos de apoio com água para 

a devida hidratação dos atletas a cada 2 km para os competidores que vão 

participar das corridas de 5 km, 10 km, e um ponto de apoio na linha de 

chegada. 
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Suspenção Adiantamento e Cancelamento da Prova 

 
A comissão organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá 

determinar a suspenção da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança 

pública, vandalismo, condição climática adversa que coloque em risco a 

integridade física dos participantes e/ou motivos de força maior. 

 

 

 

Serviços de Cortesia “Guarda Volumes” 

 
A comissão organizadora não recomenda que sejam deixados bens de alto valor 

no guarda volumes tais como relógios, joias, equipamentos eletrônicos, 

celulares, cheques e cartões de crédito e etc. 

 

Por se tratar de um serviço de cortesia a comissão organizadora não reembolsará 

conteúdos e bens extraviados no guarda volumes. 

 

O Guarda volumes será desativado 30 minutos após o termino da corrida. 

 

Não haverá reembolso por parte da comissão organizadora bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores de nenhum valor correspondente aos equipamentos ou 

acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o 

motivo, nem tão pouco por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por 

ventura os atletas/ participantes venham sofrer durante a participação no evento. 

 

 

 

Dicas: Usar roupas adequadas para a prática de esportes (shorts, tênis 

confortável, camiseta). Antes, durante e após a competição manter-se hidratado. 
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Infraestrutura Necessária Para a Realização do Evento 

 100 metros de gradil  

 06 tendas 

 06 banheiros químicos  

 01 palco 

 01 ponto de luz 110 e 220 volts 

 01 ambulância com apoio médico 

 Apoio dos serviços de trânsito 

 Apoio da GCM 

 Apoio da policia militar  

 Autorização para a utilização da praça de eventos nos dias 12 de julho (Sexta 

feira) das 10:00 as 16:00 hrs e dia 13 de julho das 10:00 as 16:00 (Sábado) para 

a entrega de Kits aos participantes do evento. 


