
CIRCUITO MULHERES NA PISTA - 2019 

  

REGULAMENTO DA PROVA 

  

A PROVA 

  

1.Prova pedestre, com participação de atletas  do sexo feminino, de forma 

individual, será realizada no dia 19 DE MAIO DE 2019, com concentração às 

07:30h e largada às 08:30h (oito e trinta horas), na CERVEJARIA BOHEMIA, 

LOCALIZADA NA RUA ALFREDO PACHÁ, 166, CENTRO, PETRÓPOLIS – 

RJ.O percurso tem a distância de 6km (seis quilômetros ) e duração máxima de 

1 hora para a conclusão do traçado. 

2. É obrigatório o uso do número de peito e do chip de cronometragem durante 

toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação as participantes 

que não cumprirem este aviso.  

 

INSCRIÇÕES: 

  

4. As inscrições só poderão ser feitas de 10/03/2019 a 12/05/2019, ou até que 

se encerrem as vagas disponíveis (total de 500 vagas. A organização poderá, 

sem aviso prévio e a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

adicionar ou limitar o número de inscrições no evento em função de 

necessidades técnicas e estruturais;  

5. Procedimentos de Inscrição: As inscrições estarão disponíveis no site 

www.peixepersonal.site, onde a atleta deve preencher corretamente as 

solicitações orientadas no site. Fique atenta aos tamanhos de camisa, a 

confirmação de inscrição por e-mail, onde será enviada um número para retirada 

do kit. 

6. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo uma inscrita ser substituído 

por outra, em qualquer situação. 

 

INSCRIÇÃO DE IDOSOS E OUTROS BENEFICIÁRIOS 

 

7. O idoso, para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta por cento) de desconto 

no valor da inscrição, deverá optar no ato de inscrição para opção KIT MELHOR 

IDADE. A retirada será no dia da Corrida, pela própria corredora que efetuou a 

http://www.peixepersonal.site/
http://www.peixepersonal.site/


inscrição. Deverá comparecer com documento de identidade e cpf para 

comprovar os dados preenchidos no ato de inscrição.  

Parágrafo Único: No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a 

finalidade de uso por terceiros dos benefícios descritos neste Capítulo, a Atleta 

ficará impossibilitada de participar em futuras edições de eventos esportivos 

realizados pela Organizadora, autorizará que seja emitido um boleto bancário 

referente à diferença dos valores devidos pela inscrição e sujeitar-se-á às 

responsabilidades penais cabíveis. 

 

 

VALORES E PRAZOS  

 

8. O preço da inscrição no Evento será aquele descrito em tempo real no site 
oficial do evento, definido segundo critério de disponibilidade do número de 
inscrição por lote, combinando com eventual concessão de desconto em razão 
de promoção vigente na data de inscrição. 

9. Após a solicitação de inscrição no evento, a Atleta receberá um e-mail com a 
confirmação desta solicitação, sendo que a inscrição só será efetivada após o 
devido pagamento. 

10. Na hipótese de não efetivação da inscrição, seja pela falta de pagamento do 
boleto bancário, seja pela não autorização da compra pela operadora do cartão 
de crédito, a Atleta deverá realizar novo procedimento de inscrição, ocasião em 
que poderá ocorrer variação de preço pela nova inscrição. 

11. A Organizadora disponibilizará kit de participação para qualquer atleta que 
tiver a inscrição efetivada no Evento. 

Parágrafo único. O kit de participação é formado por itens que integram o 
serviço de organização do Evento, sendo composto por medalha, chip e número 
de peito e viseira.  

12. NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES GRATUITAS OU CORTESIAS. 

13. Caso a atleta comunique a desistência da inscrição e solicite reembolso 
DENTRO DO PRAZO DE 07 (sete) dias da efetivação do pagamento, será 
devida a devolução integral do valor da inscrição, após ser descontada a taxa de 
serviço. 

Parágrafo único. Independentemente da observância do prazo previsto neste 
artigo, fica ressalvado que o valor da inscrição não será devolvido caso o Evento 
já tenha ocorrido ou o Atleta tenha retirado o kit. 

 

 

 

 



ENTREGA DE KITS DE PARTICIPAÇÃO 

 

14. A entrega do kit de participação pela Organizadora acontecerá nos dias que 
antecedem ao Evento, em local, data e horário a ser informado, exclusivamente, 
no site oficial do evento. 

15. Para retirar o kit de participação a Atleta deverá apresentar documento de 
identificação e a respectiva confirmação de inscrição. A retirada de kits por 
terceiros poderá ser feita mediante apresentação de autorização específica para 
este fim e cópia de documento de identificação do inscrito. 

16. A Atleta não poderá alegar impossibilidade de participar do evento pela não 
retirada tempestiva do kit de participação. 

17. A Atleta que não retirar o kit de participação na data e horário estipulado pela 
organização perde o direito ao kit  

 

CRONOMETRAGEM, CLASSIFICAÇÃO E USO DO CHIP 

 

18. As Atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo 
sistema de cronometragem utilizado no evento e não serão considerados os 
tempos individuais registrados pelas próprios atletas em nenhuma hipótese. As 
cinco  primeiras colocações das categorias individual feminino e as três primeiras 
por categoria e ordem de chegada. As demais colocações da categoria individual 
serão definidas pela apuração do tempo líquido gasto por cada Atleta para 
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem 

19 Poderá haver ponto(s) de controle distintos de medição do tempo das Atletas, 
devendo as Atletas ficarem atentas para cruzarem a linha de largada e de 
chegada (tapetes de cronometragem) dos respectivos percursos escolhidos.  

20. A Atleta deverá conferir, no site oficial do evento a data, horário e local para 
realizar a retirada do chip de cronometragem. A  Atleta que não retirar o chip na 
data, horário e local estipulado pela Organizadora fica desde já ciente da 
impossibilidade de ter cronometrado seu tempo. 

21 O chip deve ser utilizado obrigatoriamente no cadarço do tênis ou no número 
de peito (de acordo com o tipo de chip disponibilizado) durante todo o percurso 
do evento e livre de interferência direta de outros aparelhos eletrônicos. A 
utilização inadequada do chip pela atleta acarreta a não marcação do tempo, 
isentando-se, então, a Organizadora e parceiros da divulgação do tempo e 
classificação desta Atleta. 

22. A Atleta fica ciente de que é de sua inteira responsabilidade o correto uso do 
chip, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado na linha 
de largada e de chegada do Evento. Igualmente, fica a Atleta ciente de que a 
captura do tempo poderá sofrer algum tipo de interferência ou perda de 
informações pelo uso conjunto de outro aparelho eletrônico próximo ao chip. 

 



PREMIAÇÃO: 

  

23. As cinco (05) primeiras colocadas geral, receberão troféu de premiação. 

24. As três (03) primeiras colocados nas diferentes faixas etárias, também 

receberão troféu de premiação;  

25. Por determinação de Regra da IAAF o único tempo considerado 

individualmente para efeito da classificação oficial do atleta na prova, será o 

decorrido entre o sinal de largada e o cruzamento pelo mesmo da linha de 

chegada (PÓRTICO INFLÁVEL);  

 Parágrafo Único: Para cada faixa etária será considerado o ano de nascimento.   

 

CATEGORIAS: 

  

1. As atletas poderão inscrever-se nas seguintes categorias :   

 a) 16 a 19 anos  

b) 20 a 24 anos;  

c) 25 a 29 anos;  

d) 30 a 34 anos;  

e) 35 a 39 anos;  

f) 40 a 44 anos;  

g) 45 A 49 anos;  

h) 50 a 54 anos;  

i) 55 a 59 anos; 

 j) 60 a 64 anos;  

k)  65 a 69 anos;  

l)  70 anos em diante;  

m) Pessoa com Deficiência.  

  

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO: 

  

26. O resultado oficial da Corrida do trabalhador será informado através do site 

www.peixepersonal.site ou papaleguas.org, no prazo de até 48 horas após o 

término do evento. 

http://www.peixepersonal.site/
http://www.peixepersonal.site/


  

27. Reclamações sobre o resultado divulgado online podem ser feitas em até 24 

horas após a divulgação oficial do mesmo, estando a organização técnica 

responsável por averiguar e divulgar, individualmente, cada conclusão chegada.  

  

28. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  

  

TODO ATLETA INSCRITO RESPEITARÁ ESTE REGULAMENTO 

  

 


