
REGULAMENTO TIMÃO RUN 2019 

 

IMPORTANTE:  
Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer tempo a critério da organização, por motivos técnicos, 

legais, ou de força maior. 

  

1 - A PROVA 

1.1. A Prova de pedestrianismo Timão Run 2019, doravante denominada EVENTO, será realizada no dia 20 de 

novembro de 2019, na cidade de São Paulo. São elegíveis e poderão participar prova PESSOAS DE AMBOS OS 

SEXOS, acima de 18 anos devidamente inscritas, doravante denominados PARTICIPANTES. O evento será 

realizado independentemente de condições climáticas adversas, salvo situações previstas neste regulamento.    

 

a. O EVENTO Timão Run 2019 é uma Corrida de Rua na distância de 5K (5 quilômetros),  10K (10 quilômetros) e 

15 K (15 quilometros) doravante denominada Corrida. 

 

1.2. O início da Corrida Timão Run 2019 está previsto para às 07:00 hs na Arena Corinthians, localizada na Avenida 

Miguel Ignácio Curi, 111 – Artur Alvim, São Paulo – SP CEP 08220-000. 

  

 

2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Os PARTICIPANTES poderão participar do EVENTO inscrevendo-se na Timão Run em uma das opções a seguir:  

- 5K (Cinco quilômetros) individual - Feminino ou Masculino 

- 10K (Dez quilômetros) individual - Feminino ou Masculino 

- 15K (Quinze quilômetros) individual - Feminino ou Masculino 

 

 

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida com autorização por escrito com firma reconhecida 

do pai, da mãe ou de responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de 

identidade que será retido pela organização no momento da retirada do kit. 

A idade mínima para atletas participarem de corridas de rua é a seguinte, em cumprimento às Regras Oficiais da 

IAAF: 

Provas com percurso até 5km: 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; 

Provas com percurso menor que 10km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; 

Provas com percurso de 10km até 30km: 18 (dezoito) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; 

Provas com percursos acima de 30Km: 20 (vinte) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova. 

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO  

a. Ao fazer sua inscrição para este EVENTO, o 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. 

 

b. Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive 

direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia e em qualquer tempo. 

 

c. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico, para médicos e socorristas com 

ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico 

propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra natureza será efetuado na REDE PÚBLICA sob 

responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha 

a ter antes, durante ou após a prova. 

 

d. O 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 consequências desta decisão. 

 

e. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 

participantes. 

 

f. Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da LARGADA e 

CHEGADA. 

 

g. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados VALORES no Guarda-Volumes tais como; relógios, roupas 

ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc. 

 

h. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata 

de um serviço de cortesia da prova. 

 

i. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES 

no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por 

ventura os PARTICIPANTES venham a sofrer antes, durante e após sua participação do EVENTO. 

 

j. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os 

PARTICIPANTES. 

 

k. 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. 

 

l. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio 

público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do Autor. 

 

m. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá ser feita, por escrito, à 

ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do resultado. 

 

n. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior. 

 



o. O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixe de atender às regras descritas neste REGULAMENTO, ou por 

omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) à 

ORGANIZAÇÃO, qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

 

p. Todo PARTICIPANTE tem a obrigação de preencher corretamente e entregar à ORGANIZAÇÃO a Ficha de 

Inscrição do EVENTO. 

 

q. O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

 

r. Ao se inscrever no EVENTO o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de 

transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE, bem como reembolso do valor da inscrição com 

antecedência inferior a 30 (trinta) dias da realização da prova. Caso o PARTICIPANTE solicite o reembolso 

independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa do boleto e 15% sobre o valor 

líquido da inscrição referente a taxa de serviço para administração do processo de reembolso. 

 

s. Não haverá reembolso , nem entrega de KIT posterior a data do EVENTO ao PARTICIPANTE que não 

puder participar do EVENTO. 
 

t. Ao se inscrever no EVENTO o 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. 

 

u. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta. 

 

v. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação ou adulteração de tal número 

implicará na desclassificação do PARTICIPANTE. 

 

w. O posicionamento escolhido pelo PARTICIPANTE nos locais de LARGADA, disponíveis no evento, previstos no 

regulamento  é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

x. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 

conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações através de envios de informativos técnicos, 

notícias através de nossa assessoria e informações na retirada do Kit, ocasião esta em que o PARTICIPANTE deverá 

reiterar se deseja, ou não, participar da prova.  

 

y. A organização enviará semanalmente, quando entender necessário, o informativo técnico via e-mail dos atletas 

cadastrados, sendo que o último informativo técnico referente ao evento será enviado com 5 dias de antecedência 

da data do mesmo. 

 

4 - CANAL DE VENDAS E PREÇO 

As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site oficial do evento (www.timaorun.com.br) 

OFICIAL DO EVENTO e poderão sofrer reajustes durante o período de inscrições de acordo com critérios definidos 

pela organização. 

 

NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KIT DE PARTICIPAÇÃO NO DIA DO EVENTO, NEM APÓS O TÉRMINO DO MESMO.  

 

Caso seja oferecido pela ORGANIZAÇÃO o serviço de empréstimo do CHIP RETORNÁVEL (NÃO DESCARTÁVEL) ou do 
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“CHIP DESCARTÁVEL”, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos, o 

participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip e instalação em seu corpo / vestuário é de 

sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de 

equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, 

ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e Realizadores do fornecimento dos mesmos. 

 

g. Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção de 

eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções 

dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de realização do evento. 

 

h. A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de “fale conosco” através do site 

do evento, sendo este site a única fonte oficial de fornecimento de resultados.  

 

i. A camiseta promocional e/ou comemorativa do evento, como acima mencionado, é uma cortesia da 

ORGANIZAÇÃO e terá tamanhos variados.  

 

j. Reitera a ORGANIZAÇÃO, nos moldes do item supra, que na hipótese de entrega de camisetas, tal ato 

caracterizará simples cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue pela ORGANIZAÇÃO de acordo 

com a disponibilidade em estoque.  

 

k. Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit. 

 

5 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS 

 

As inscrições serão feitas, VIA INTERNET, no site oficial www.timaorun.com do evento e poderão sofrer reajustes 

durante o período de inscrições de acordo com critérios definidos pela organização. 

5.1. ASSOCIADOS FIEL TORCEDOR E SÓCIOS DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 

Os associados do programa Fiel Torcedor e sócios do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) terão desconto de 10% 

(dez por cento) por pessoa, no valor da inscrição. O desconto será automaticamente gerado através da inclusão do 

CPF do sócio no formulário de inscrição do site oficial da corrida (www.timaorun.com) . O desconto será concedido 

apenas no valor não promocional de cada modelo de inscrição (Básico e Premium).  O REFERIDO DESCONTO NÃO 

SE APLICA A VENDA EXCLUSIVA PARA FIEL TORCEDOR E PARTICIPANTES DE EDIÇÃO ANTERIOR. 

IMPORTANTE: O desconto não é cumulativo.  

 

5.2. DESCONTO PARA IDOSOS E ESTUDANTES 

Idosos* e estudantes** terão desconto de 50% sobre o valor não promocional do kit básico, de R$ 139,90, 

correspondente ao preço cheio da inscrição. Esse valor do desconto para idosos e estudantes não incide sobre 

preços promocionais; sofrerá variação com o decurso do tempo ou com o aumento de preço dos lotes. 

*É considerado idoso o atleta com 60 anos completados até o dia da inscrição. O idoso deverá realizar a inscrição 

através do próprio login e não poderá ser inscrito por um terceiro para usufruir do desconto. O desconto será 

aplicado automaticamente durante o processo de inscrição, de acordo com a data de nascimento informada no 

momento do cadastro do atleta.  

**A organização limitará o desconto de estudante a 40% da quantidade total prevista de inscrito no evento. Após 

atingir esse percentual, não haverá mais o referido desconto. 

http://www.timaorun.com/
http://www.timaorun.com/


 

***Para usufruir do desconto, os estudantes devem enviar um e-mail para o endereço contato@timaorun.com  

com a cópia da carteirinha de estudante ou documento que comprove o vínculo com a instituição educacional no 

semestre vigente e um documento com foto (CNH ou RG). A documentação será avaliada e, caso aprovada, o 

proponente receberá um cupom de desconto para a efetivação da compra. 

Para validar esta condição é necessária a apresentação de um documento original com foto (RG ou CNH) na 

retirada do kit. Não é permitida a retirada de kit de idosos/estudantes por um terceiro. 

Os atletas acima de 60 anos ou estudantes que tiverem sua inscrição realizada dentro de um grupo ou login de 

terceiro não usufruirão do desconto de 50%. 

Nesta condição, sem usufruir do desconto do idoso/estudante, é permitida a retirada de kit por um terceiro 

mediante a apresentação do protocolo de retirada de kit por terceiros devidamente preenchido e assinado e 

acompanhado da cópia do documento com foto. 

De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a data da 

compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor inscrição. O valor da inscrição não será devolvido depois 

dessa data. A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da organização, via e-mail, rede social ou 

telefone. As informações de contato serão amplamente divulgadas no site oficial do evento. 

 

 5.3. INSCRIÇÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 

 

A inscrição destes atletas portadores de necessidades especiais deve ser feita através do contato direto com a 

organização, pelo email contato@timaorun.com 

 

Para efetuar a inscrição como PNE, será obrigatório o envio de um email à empresa organizadora do evento, 

acompanhado de laudo ou documento comprobatório desta condição. Após o recebimento, análise e aprovação 

dos documentos, a empresa organizadora enviará por email um cupom para que o atleta possa finalizar sua 

inscrição.  

 

Fica assegurado o limite de 15 inscrições para os atletas portadores de necessidades especiais. Após esse limite, os 

atletas PNE receberão um código com 50% de desconto sobre o valor vigente do KIT BÁSICO. 

 

Os condutores e acompanhantes dos atletas portadores de necessidades especiais deverão se inscrever 

normalmente, para ter direito ao Kit e medalha ao final da prova. Exceto os guias de atletas deficientes visuais.  

 

IMPORTANTE: O GUIA não participa do evento como ATLETA, ou seja, não recebe número de peito nem chip e não 

recebe medalha ao completar a prova. O GUIA receberá uma identificação da empresa organizadora no dia da 

retirada de kit. As informações do GUIA deverão ser inseridas no processo de inscrição. 

 

 

6 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÕES 

a.    Pela INTERNET no site oficial do evento (www.timaorun.com) até o dia 07 DE NOVEMBRO DE 2019 podendo ser 

prorrogada ou encerrada a critério da ORGANIZAÇÃO. 
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ATENÇÃO 

- O NÚMERO DE VAGAS É LIMITADO. 

- NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO. 

 

a. Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição. 

b. Imprima o boleto bancário ou o comprovante do cartão de débito/crédito. 

c. Efetue o pagamento conforme o indicado no boleto (sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos 

boletos com data superior à data de encerramento das inscrições). 

d. O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do PAGAMENTO, não da data 

de preenchimento da ficha. 

e. Não serão aceitos pagamentos por CAIXA EXPRESSO e depósitos sem prévia solicitação por parte da 

ORGANIZAÇÃO. 

f. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo. 

 

7. INSCRIÇÕES CORTESIAS 

a. A organização poderá a seu critério fornecer inscrições cortesias de participação no evento para programas com 

fins sociais e/ou serviços públicos, desde que o mesmo seja solicitado com no mínimo 20 (vinte) dias de 

antecedência. 

 

b. A solicitação não garante a cortesia, pois a mesma é facultativa, tratando-se, então, de mera liberalidade do 

Organizador. 

 

c. Não serão aceitas solicitações de cortesias para atletas que tem inscrição realizada, paga. Caso por alguma 

eventualidade seja concedida uma cortesia para algum atleta que já se inscreveu e realizou o pagamento do boleto, 

ou mesmo ganhou uma inscrição cortesia, não haverá reembolso do valor pago, transferência desta inscrição para 

terceiro, ou mesmo será entregue um kit extra, ou seja, o participante apenas terá o direito de usufruir dos serviços 

que a cortesia irá lhe proporcionar. 

  

8 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

a. A RETIRADA DE KIT acontecerá nos dias e horários a serem divulgados pela Organização em até 1 mês antes do 

dia da prova (20 de novembro) 

b. Para retirar o Kit do PARTICIPANTE, é necessário apresentar: 

 

- Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista);  

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese 

alguma). Esse comprovante será retido na entrega do Kit.  

- COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO recebido por email. 

 

c. Para terceiros retirarem o kit do PARTICIPANTE, é necessário os mesmos documentos acima mencionados. Caso 

não tenha o documento original, o mesmo poderá apresentar uma cópia dos documentos do PARTICIPANTE. (não 

serão aceitas cópias simples, em hipótese alguma). 

Observação: A declaração com o número de peito enviada por e-mail, não é válida como comprovante de 

pagamento.  

 

d. É obrigatória a utilização do NÚMERO DE PEITO na CORRIDA, caso contrário o participante poderá ser 

desclassificado. 

 



e. A numeração de peito que será utilizada para individual 05K e 10K com cores a serem definidas pela organização, 

 

Termo de responsabilidade individual ou em equipe  

Estou de acordo com o termo de responsabilidade. 

Importante: 

Declaro que: 

• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha total 

responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe.  

• Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do evento, disponível no site oficial do evento 

(www.timaorun.com), declarando, expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo 

equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas. 

• Participo do evento Timão RUN 2018 por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.  

• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando de saúde perfeita e 

de haver treinado adequadamente para este evento, em virtude de qualquer espécie de dano praticado contra 

quem quer que seja.  

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a 

minha participação neste evento. 

• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), 

renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, 

campanhas, informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, 

licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser 

implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pela 

ORGANIZAÇÃO  e/ou seus parceiros comerciais.  

• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da 

ORGANIZAÇÃO, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo 

de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou ação promocional e programas de 

incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros.  

• Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou 

depois do mesmo.  

• Representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o regulamento da prova e com minhas 

responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar, ora ou futuramente, 

em razão de suas normas e regras, estando todas dentro da mais cristalina boa fé e estrito bom senso. Declaro que 

a decisão e escolha de incluir e/ou excluir participantes no referido evento através do sistema de treinador é de 

única e exclusiva responsabilidade do treinador. A ORGANIZAÇÃO se isenta de qualquer decisão, avaliação pessoal 

ou direta junto ao participante, ficando responsável o treinador pela exatidão das informações, pois, se o 

participante tem ciência de sua participação ou de sua inscrição para o evento, a responsabilidade será do mesmo 

e de seu treinador. 

• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de kit, ou 

qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito 

da organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, 

participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima 

descritas.  

• Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ ou 

qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a 

respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de 

apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais 
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sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado em qualquer tempo.  

• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de meu kit de 

participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu TREINADOR, CAPITÃO DE 

EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como 

de meus direitos e obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e 

regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena validade, uma vez que pautadas por bom senso e 

boa fé.  

• Declaro estar de acordo que, poderei receber da Organização por mera liberalidade e/ou cortesia o direito de 

escolher o dia e local da entrega de kit e o tamanho de camiseta (quando essas opções estiverem disponíveis no 

processo de inscrição). 

• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento e que é de 

responsabilidade do PARTICIPANTE inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço 

eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, 

notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação no evento. 

 

9 - CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

 

a.    Para título de resultados, haverá divulgação no site oficial do evento (www.timaorun.com) , em até 48 horas do 

término da mesma, de todos os inscritos que concluíram a PROVA.  

b.    Haverá pódio de classificação para os 5 (cinco) primeiros masculino e feminino das categorias individual, 5K, 

10K e 15K.  

c.    Haverá pódio de classificação por faixa etária para os 3 primeiros de cada faixa etária (vide Tabela abaixo); os 

inscritos poderão consultar sua classificação no site oficial do evento (www.timaorun.com). 

 

10 - PREMIAÇÃO 

 

Todos PARTICIPANTES que completarem o EVENTO em conformidade com este REGULAMENTO, terão direito às 

seguintes premiações específicas:  

a.  Medalha de participação para todos os corredores que completarem a prova 

a.1. Todo PARTICIPANTE que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá uma 

medalha de participação.  

b.  Troféu para 1º , 2º, 3º, 4º e 5º colocados na classificação GERAL nas categorias Individual 5K, Individual 10k e 

individual 15K em ambos os sexos. Haverá cerimônia de premiação no pódio, entrega de troféus do 1º ao 5º 

lugares Masculino e Feminino, nas categorias GERAL individual, nas distâncias de 5 k (cinco quilômetros), 10 k (dez 

quilômetros) e 15 k (quinze quilômetros) aos atletas que respectivamente cruzarem a linha de chegada, 

independente se estiver correndo ou caminhando. Se os 5 primeiros masculino e feminino não estiverem presentes 

no momento da premiação, não haverá envio posterior pelo correio ou qualquer outro meio 

 

c. Haverá cerimônia de premiação no pódio e entrega de premiação do 1º ao 3º lugares masculino e feminino, nas 

faixas etárias (vide tabela abaixo), na categoria individual, nas distâncias de 5 k (cinco quilômetros), 10 k (dez 

quilômetros) e 15 k (quinze quilômetros). Se os 3 primeiros masculino e feminino não estiverem presentes no 

momento da premiação, não haverá envio posterior pelo correio ou qualquer outro meio. 

 

http://www.timaorun.com/
http://www.timaorun.com/


 

5 KM FEMININO 16-19 
ANOS 

20 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 59 
ANOS 

60 A 69 
ANOS 

70+ 
ANOS 

5 KM MASCULINO 16-19 
ANOS 

20 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 59 
ANOS 

60 A 69 
ANOS 

70+ 
ANOS 

10 KM FEMININO 16-19 
ANOS 

20 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 59 
ANOS 

60 A 69 
ANOS 

70+ 
ANOS 

10 KM 
MASCULINO 

16-19 
ANOS 

20 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 59 
ANOS 

60 A 69 
ANOS 

70+ 
ANOS 

15 KM FEMININO 16-19 
ANOS 

20 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 59 
ANOS 

60 A 69 
ANOS 

70+ 
ANOS 

15 KM 
MASCULINO 

16-19 
ANOS 

20 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 59 
ANOS 

60 A 69 
ANOS 

70+ 
ANOS 

 

 

d. Nenhuma outra premiação, exceto a prevista no item 10, letra “a”, “b” e “c” será entregue na data da realização 

do EVENTO. 

e. Quando fornecidos por parte da ORGANIZAÇÃO, os resultados extras oficiais serão divulgados em até 48h após o 

término do EVENTO, no site do mesmo.  

f. Todos os PARTICIPANTES, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão encaminhar-se 

imediatamente à área de entrega das premiações.  

g. Não haverá qualquer tipo de premiação em dinheiro. 

h. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será divulgada no site do 

EVENTO. 

i. Caso o PARTICIPANTE solicite que qualquer premiação seja entregue a terceiros, o mesmo deverá anexar uma 

carta de autorização formal e com firma reconhecida em cartório, junto a uma cópia autenticada do R.G. e CPF, 

para o FALE CONOSCO do site oficial do evento (www.timaorun.com), informando o ASSUNTO sobre PREMIAÇÃO e 

no corpo do e-mail deverá conter a explicação sobre a sua ausência do recebimento. 

j. Não haverá nenhum outro tipo de premiação para a corrida, independente da categoria, somente as supras 

previstas. 

k. Não haverá premiação por faixa etária. 

  

11 - MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES 

 

a. Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar locais para montagem de tendas de assessorias / treinadores de acordo com a 

disponibilidade de espaços na área da arena do evento, desde que não interfira no bom andamento da prova. 

 

b. Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO poderá solicitar o remanejamento das 

tendas. 

 

c. A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das assessorias, 

treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade. 

 

http://www.timaorun.com/


d. Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a ORGANIZAÇÃO solicitar que as 

assessorias / treinadores retirem sua (s) tenda(s).  

 

e. As tendas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do evento e a ORGANIZAÇÃO sugere 

que as mesmas não ultrapassem os 20 metros quadrados. 

 

f. Para verificar o local disponibilizado pela ORGANIZAÇÃO para montar sua tenda, clique no botão PERCURSO do 

site do evento e verifique no MAPA DA ARENA. 

 

g. A organização disponibilizará seguranças para a área destinada a montagem de tendas, porém a mesma não se 

responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e objetos deixados no seu interior. 

 

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou participação especial. 

 

b. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, através do FALE CONOSCO do site 

oficial do evento (www.timaorun.com). 

c. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este 

REGULAMENTO, total ou parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data da estipulada para a retirada do KIT, o 

PARTICIPANTE poderá optar participação, ou não, no evento.  

 

d. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e/ ou pelos 

ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

http://www.timaorun.com/

