
 

DESCRITIVO GERAL /REGULAMENTO E  TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

1.SOBRE A CORRIDA 

RIBEER A CORRIDA EM BUSCA DA CERVEJA PERFEITA É uma corrida alto astral que irá ter 

ingredientes apaixonantes , CORRIDA, CAMINHADA E CERVEJA  com degustação ao  final da 

prova.  

Ao final da prova , na área de dispersão ,será oferecido e servido a todos os atletas,  uma Caneca 

acrílica de 350 ml para servirem-se de  Cerveja ,o fornecimento de Cerveja será oferecido por 

1(uma)hora no sistema OPEN BAR DE CERVEJA. 

É um evento leve e descontraído com energia contagiante que não pode faltar no calendário do 

corredor brasileiro.   

 

MODALIDADES 

OPÇÃO 01: 

Caminhada 3K   

Corrida 5k 

Corrida 10k 

OPÇÃO 02: 

Corrida 5k  +Escadaria  + 440 Degraus (Aproximadamente ) do estádio 

Corrida 10k + Escadaria  + 880 Degraus (Aproximadamente) do estádio 

 

PROGRAMAÇÃO 

Horário: Os participantes deverão chegar ao local de largada com no mínimo 30 minutos de 

antecedência do horário oficial de largada, momento que serão dadas as instruções finais aos 

atletas. 

15h30’  - Abertura da Arena 

15h45’  - Alongamento 

16h - Largada 

17h30’- Encerramento 

 

 



2.REGULAMENTO 

1-DATA – A  RIBEER  ,Corrida em Busca da Cerveja Perfeita, será realizada   ESTÁDIO DOUTOR 

FRANCISCO DE PALMA  TRAVASSOS , SÁBADO , 26 de OUTUBRO de 2019.  

 

1.1-LOCAL da LARGADA e CHEGADA  

ESTÁDIO DOUTOR FRANCISCO DE PALMA  TRAVASSOS 

Rua: Dr.Plínio de Castro Prado,1000 Jardim Paulista–Ribeirão Preto – SP cep: 14091-170 

  

 

2.  PÓS-PROVA 

 No Pós -prova  , na área de dispersão ,será oferecido e servido a todos os atletas,  uma Caneca 

acrílica de 350 ml com  Cerveja. Sistema OPEN BAR  por 1hora( Não é obrigatório o consumo.) 

 

 KIT DO ATLETA -02 OPÇÕES DE CORES 

KIT PREMIUM COR LILÁS  OU KIT PURO MALTE AZUL TURQUESA 

R$  95,00 + taxa de participação  - 01 Camiseta UNISEX Poliamida  LILÁS + Número de Peito 

+Chip +Medalha + Caneca Acrílico 350ml +Embalagem Especial de Pack +Bolacha de Chope. 

R$  95,00 + taxa de participação  - 01 Camiseta UNISEX Poliamida AZUL TURQUEZA + Número 

de Peito +Chip +Medalha + Caneca Acrílico 350ml +Embalagem Especial de Pack +Bolacha de 

Chope. 

 

3-CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

 A largada da corrida será realizada no SÁBADO , com qualquer condição climática. Poderão 

participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o 

Regulamento Oficial da Corrida. 

 

4-PERCURSO 

 A corrida será disputada nas distâncias de  3K Caminhada,5K E 10K  Corrida . A corrida terá a 

duração mínima de 1h(uma hora), o participante que em qualquer dos trechos não estiver 

dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova, sendo o mesmo orientado 

pelo Diretor de Prova. 

 

 

 



5-HIDRATAÇÃO 

 É de responsabilidade do participante se manter hidratado adequadamente. A organização 

montara um posto de hidratação aproximadamente no meio do percurso e um posto no final 

do percurso e outros mais que se fizerem necessários. 

 

6-IDADE MINÍMA- 

 A idade mínima para a participação é de 18 anos e cumprem a regras da Oficiais da IAAF. 

6.1 A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia da prova. 

 

8- INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL-  

A inscrição, número do peito e pulseira são pessoais e intransferíveis, não podendo ser 

substituído por outra pessoa em qualquer situação. Não é permitido a troca para outro evento. 

Em caso de perda do número do peito ou da pulseira, o participante não terá direito aos pós –

prova. 

 

9- CANAL DE VENDAS E VALOR DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas pela internet ,pelo site da Ativo.com e  Ticket Agora. 

 

10- DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

 O Participante inscrito poderá solicitar o cancelamento na prova. Contudo deverá se atentar 

aos prazos de comunicação de cancelamento. Em caso de cancelamento, o participante perderá 

os descontos concedidos, sendo reduzido do valor a ser restituído o valor de desconto que tenha 

sido aplicado. O cancelamento poderá ser solicitado com até 07 dias corridos após a Data da 

Compra . 

Na restituição do valor pago na inscrição será descontado, o valor pago a taxa de comodidade 

(15%) e os custos administrativos da empresa (15%), totalizando (30%). Desta Forma, 

devolveremos ao participante inscrito o valor de 70% do valor pago pela inscrição. 

 

10.1 DESISTÊNCIA POR PROBLEMAS DE SAÚDE 

Caso o participante apresente algum problema de saúde ou lesão que impeça a sua participação 

no evento, não haverá reembolso do valor pago pela inscrição, o Kit ficará à disposição para 

ser retirado na sede da RP8 Sports Adventure mediante apresentação de atestado médico. 

 

 

 

11- ENCERRAMENTO DAS INCRIÇÕES 



As inscrições serão encerradas 10(dez) dias antes do evento podendo o prazo ser prorrogado 

devido a disponibilidade. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos em determinado 

evento, as inscrições são encerradas imediatamente. 

 

12-SOBRE ALTERAÇÃO GERAIS EM INSCRIÇÕES  

A Organização poderá a qualquer momento, Suspender ou Prorrogar prazos, Alterar Data e  

Local do Percurso, Elevar os Valores e Aumentar ou Limitar o número de inscrições, por questões  

de necessidades como segurança, bem estar do inscrito, disponibilidade técnica e/ou questões 

estruturais, Sem Aviso Prévio. Á partir da realização da  inscrição o atleta ,está ciente , bem 

como aceita e se submete integralmente a   todas as cláusulas  e termos deste Regulamento, 

isentando a Organização de qualquer responsabilidade. Os casos omissos serão decididos pela 

Comissão Organizadora do Evento, que tem a decisão final. 

 

13-VERACIDADE das INFORMAÇÕES 

 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas nas fichas de 

inscrições. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ ou documental; 

 

13.1 DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 O atleta inscrito cede para a organização o direito de uso de sua imagem para peças publicitárias 

do evento. 

 

14-INSCRIÇÕES PARA IDOSO 

 O idoso terá descontos de até 50% sobre o valor da inscrição individual cobrado, 

correspondente ao preço cheio + taxa de Inscrição. É classificado como idoso os atletas com 60 

anos completos no dia da inscrição. A inscrição deverá ser encaminhada por e-mail para 

rp8sportsadventure@gmail.com já com os documentos necessários. 

Importante: Para validar esta condição é necessária a apresentação de um documento original 

com foto (RG ou CNH) na retirada do seu Kit, além da confirmação do seu pagamento. 

 

15-ENTREGA DE KITS  

 Os Kits deveram ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela organização mediante 

apresentação do protocolo de retirada, comprovante de pagamento da inscrição, termo de 

responsabilidade assinado e documento com foto. Não haverá entrega posterior a data da 

corrida. Caso o participante necessite que seu Kit seja retirado por terceiros é obrigatório a cópia 

de um documento com foto do proprietário do Kit e o comprovante de pagto. A entrega será 

na Loja Decathlon Ribeirão Preto dia 24/10(5.feira) no corredor de corridas dia 25/10( 6.feira)  

 



15.1 NÚMERO DE PEITO E CHIP de CRONOMETRAGEM 

A cada competidor será fornecido um número com chip que deve ser usado visivelmente no 

peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de 

desclassificação as participantes que   não cumprirem este artigo. Atletas sem número de 

peito/chip poderão ser retirados pela organização do evento de espaços reservados 

exclusivamente aos corredores. Ao final da prova, o participante não necessita devolver o chip 

nem o numeral, pois os mesmos são descartáveis.  

  

16- NÃO RETIRADA DO KIT  

Não serão entregues KITS após o período da retirada determinado previamente pela 

organização. Os Kits não retirados não serão enviados aos participantes, sob nenhum motivo 

ou circunstância. 

 

 

 17 –SOBRE OS KITS 

Ao se inscrever na Corrida RIBEER  o (a) participante deverá escolher um tipo de Kit de acordo 

com as opções abaixo; 

02 Opções de Cores 

KIT PREMIUM  COR LILÁS  e  KIT PURO MALTE COR AZUL TURQUEZA 

 01 Camiseta UNISEX + Número de Peito +Chip +Medalha + Caneca Acrílico 350ml +Embalagem 

Pack  fabricada  em  cartonagem  +Bolacha de Chope. 

17.1 - É Obrigatório durante toda a corrida e os pós corrida o uso de Camiseta Personalizada, 

Número de Peito. 

 

18-CONFERÊNCIA DO KIT 

É obrigatória a conferência de todos os itens que compões o kit, bem como o tamanho da 

camiseta, no momento da retirada. Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens 

faltantes após o momento da retirada do Kit. 

 

18.1 ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA CAMISETA 

ATENÇÃO: Não será permitida a alteração do tamanho da Camiseta. 

 

 

 

 



19-PREMIAÇÃO 

Todos os participantes que completarem a prova dentro do tempo limite recebem medalha 

Personalizada  da Corrida RIBEER . Este item não será entregue aos participantes que não 

completarem o percurso ou chegarem após o tempo de limite divulgado. O participante deverá 

retirar a medalha personalizada de participação durante a passagem pela Área de Pós Prova. 

Caso contrário perderá o direito a Medalha.  

Haverá Premiação para os 03 primeiros atletas do sexo Feminino e 03 primeiros atletas do 

sexo Masculino nas categorias 5k e 10k. Para a Premiação serão considerados os tempos 

brutos dos atletas, sendo assim , os Vencedores serão Classificados por Ordem de Chegada. 

Para Caminhada Não haverá premiação somente medalha de participação. 

 

20-COMISSÃO ORGANIZADORA  

 A Comissão técnica da prova e ou Diretor da Corrida, segundo recomendação do médico 

responsável pelo evento reservar-se o direito durante o transcorrer da prova, retirar da mesma, 

qualquer atleta que não tiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva. A 

partir da sua inscrição o atleta se considera apto e ciente de suas condições físicas para 

realização da prova, isentando a Organização de qualquer responsabilidade. Os casos omissos 

serão decididos pela Comissão Organizadora do Evento, que tem a decisão final. 

 

21- OCORRÊNCIAS 

 A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá para 

atendimento emergencial, serviço de Ambulância  durante o percurso , a  segurança por todo o 

percurso da corrida  será garantida pelos órgãos competentes.  

Em caso de alguma ocorrência que seja necessária a remoção de qualquer participante para um 

centro médico, este será encaminhado ao Hospital da REDE PÚBLICA mais próximo do evento. 

O participante ou acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento, 

eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até 

seu atendimento médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-TERMO DE RESPONSABILIDADE 



EU___________________, portador (a) do CPF n. ________________________, identificada(o) 

no cadastramento da inscrição, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos 

fins de direto que: 

1.Estou ciente de que se trata de uma corrida e ou caminhada com distância de 3Km , 5Km e 

10k. 

2.Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3.Assumo, por minha livre e espontânea vontade todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta corrida (que incluem a possibilidade de invalidez e morte) 

ISENTANDO a RP8 Sports Adventure, seus organizadores, equipe técnica, colaboradores, 

parceiros, apoiadores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 

quaisquer danos materiais, morais, físicos, que porventura venha a sofrer, adivinhos da 

participação nesta corrida. 

4.Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da corrida. 

5.Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento nenhum material publicitário, 

promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores. 

6. Autorizo o uso de minha imagem assim como familiares e amigos para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 

para a RP8 Sports Adventure, apoiadores e patrocinadores. A assinatura do termo de 

autorização implica na cessão definitiva dos direitos de imagem sendo vedado ao participante a 

alegação de uso de imagem, bem como requerimento de qualquer indenização, compensação 

ou a que título for, por prazo indeterminado. 

7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem, quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 

vir a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 

 

 

Assinatura_____________________________________________________           /     / 2019. 

 


