O EVENTO
A VI Corrida de São José - Salesópolis, doravante denominada EVENTO, será realizada no dia 10 de Junho de 2018 –
Domingo, na cidade de Salesópolis - SP, com largada prevista para as 8h 45 na Rua XV de Novembro, em frente ao
Mercado Municipal, nas distâncias de 4,7 Km, e 8 Km e 12 Km– Masculino e Feminino – classificadas: no percurso de 4,7
Km como “Leve” e no percurso 8 Km como “Moderado”, e 12 K como “Extreme” com participação de pessoas de ambos
os sexos, devidamente inscritos, doravante denominados atleta. O evento será realizado independentemente da
condição climática.
ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E RESPONSÁVEL
A VI Corrida de São José - Salesópolis, será organizada pela RUN Eventos – Organização e Assessoria Esportiva, com
CNPJ 26.748.158/0001-38, localizado na Rua: Doutor Ricardo Vilela, 1083 sala 4 – no município de Mogi das Cruzes,
tendo o apoio da Prefeitura Municipal, Comercio Local, SABESP e Montevégine.
INFORMAÇÕES
Para maiores informações: Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis - SP – 4696.36.34 ou (11) 99691.1887 com
Adauto.
PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da VI Corrida de São José, atletas de ambos os sexos, a partir de 16 anos nascidos (as) em 2002), na
Prova de 4,7 Km e 18 anos nascidos (as) em 2000) na prova de 8 Km e 12 km, regularmente inscritos de acordo com o
Regulamento Oficial da prova.
A VI Corrida de São José, será disputada no conjunto:
.Geral Masculino e Feminino – 4,7 km, 8 km e 12 km
.Prata da Casa (Residentes em Salesópolis) - Masculino e Feminino – 8 Km
A VI Corrida de São José - Salesópolis, será dividido nas seguintes faixas etárias, masculino e feminino nas provas de 4,7
km, 8km e 12 km:
16 – 24 ANOS
25 – 34 ANOS
35 – 44 ANOS
45 - 54 ANOS
55 - 65 ANOS
Acima de 66 anos
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.
ENTREGA DE KITS
A entrega dos kits de corrida acontecerá nos dias 09 de Junho de 2018 (Sábado), das 13 h às 17h na Rua XV de
Novembro em Frente ao Banco Bradesco, no Mercado Municipal de Salesópolis, e no dia 10 de Junho de 2018
(Domingo) da 07h às 08h 15 no Local da Largada – Barraca da Organização na Rua XV de Novembro em Frente ao
Banco Bradesco, no Mercado Municipal de Salesópolis,
O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o direito ao kit. Não serão
entregues kits de corrida após o horário das 8h 15 do dia 10 de Junho de 2018.
O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante apresentação do documento de confirmação de
inscrição, o respectivo recibo de pagamento e RG.
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização especifica para este fim e
cópia de documento de identificação do inscrito.
O kit de corrida será composto por um número de peito, alfinetes, chip de cronometragem, camiseta exclusiva e
medalha (pós prova).
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
O tamanho das camisetas está sujeita a alteração, de acordo com a disponibilidade.

O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva.
O(a) atleta está autorizado a correr com sua própria camiseta.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão limitadas a 600 (Seiscentos) atletas e poderão ser feitas no período pré estabelecido, ou quando for
completado o limite de inscrição e os interessados deverão efetuar sua inscrição pelo site: Runner Brasil o site do
Corredor – www.runnerbrasil.com.br ou a quem a comissão organizadora autorizar durante o processo de inscrição.
O Custo da inscrição – Iniciando o primeiro lote até 06/05/2018 - com R$ 60,00 (sessenta reais) e pessoas acima de 60
anos, será de R$ 30,00 (trinta reais), de acordo com o Estatuto do Idoso.
Segundo Lote - do período de 07/05/2018 a 20/05/2018 o valor da inscrição será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e
pessoas acima de 60 anos, será de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o Estatuto do
Idoso.
Terceiro Lote - do período de 21/05/2018 a 27/05/2018 o valor da inscrição será de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e
pessoas acima de 60 anos, será de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com o Estatuto do
Idoso.
Quarto Lote - do período de 28/05/2018 a 06/06/2018 o valor da inscrição será de R$ 95,00 (Noventa e cinco reais) e
pessoas acima de 60 anos, será de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o Estatuto do
Idoso.

Conforme acordo contatual com a prefeitura, a organização deverá reservar o direito de contemplar, com descontos,
atletas moradores de Salesópolis – Prata da Casa, na quantidade de 60 atletas, conforme contrato firmado entre RUN e
Prefeitura, sendo 50 % do valor da inscrição feita no ato pelo atleta, respeitando o período dos lotes.
De acordo com a determinação da Organização do evento, a idade MÍNIMA para atletas inscreverem nesse evento e
participarem da VI Corrida de São José – Salesópolis, é de 16 (dezesseis) anos para a prova de 4,7 Km e 18 (dezoito) anos
para a prova de 8 Km e 12 km.
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da CORRIDA de 4,7 Km, obrigatoriamente com autorização por
escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de
um documento de Identidade que será retido pela Comissão Organizadora no momento da retirada do kit.
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha
de inscrição, o participante aceita 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, bem
como, as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguro e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
A inscrição da VI Corrida de São José – Salesópolis, 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 é
DESCLASSIFICADO da premiação e será responsável por qualquer dano que este venha a proporciona ao evento,
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores,
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude
comprovada, o(a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.

COMPETIÇÃO
A VI Corrida de São José – Salesópolis, será realizada nas ruas centrais do Município de Salesópolis, tendo como ponto
de Largada e Chegada a Rua XV de Novembro em frente ao Mercado Municipal, no domingo, 10 de Junho de 2018 a
partir das 07h (início da concentração).
A largada da prova com percurso de 4,7 Km será as 8 h 45, e com percurso de 8 km às 8 h 50, e com percurso de 12 km
às 8h 55, com qualquer condição climática.

O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de inscritos, bem como por
problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de
energia.
A CORRIDA será disputada nas distâncias de 4,7 km e 8 Km e 12 km com percurso aferido, que será divulgado no
hotsite https://www.facebook.com/pages/Corrida-de-S%C3%A3o-Jos%C3%A9-Sales%C3%B3polis2015/584045858392353, http://www.salesopolis.sp.gov.br/site2/ e www.runnerbrasil.com.br outros que se fazem
necessários.
As provas de 4,7 km e 8km serão realizadas com 100 % em asfalto com o tempo máximo de 90 (noventa) minutos. Para
a Prova de 12 km o percurso é variado com 20% de terra e o restante de asfalto e o tempo máximo de 120 minutos. O
atleta que em qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova.
Destacamos que no percurso de 4,7 é considerado de FÁCIL l (verificar altimetria), e no percurso de 8 k, é considero
MODERADO/FORTE e o de 12 Km considerado EXTREME.
Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial
da prova.

A VI Corrida de São José – Salesópolis, contemplará as categoria INDIVIDUAL MASCULINO e INDIVIDUAL FEMININO,
onde cada atleta correrá, na sua respectiva prova, 4,7 Km, 8 Km e 12 km.
Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso;
- Não passar pelos tapetes de controle de chip;
- Dificultar a ação de outros concorrentes;
- Chegar sem o número de identificação;
- Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;
- Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
- Trocar o número de identificação e chip antes, durante ou depois da corrida;
- Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;
- Escapar da saída da prova, antes do seu início oficial;
- Desrespeitar qualquer norma deste regulamento.

PREMIAÇÃO
Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação:
1. MEDALHAS
Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o
descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação.
2. TROFÉUS
Para os Três Primeiros Geral Masculino na distância de 4,7 Km.
Para os Três Primeiros Geral Feminino na distância de 4,7 Km.
Para os Cinco Primeiros Geral Masculino na distância de 8 Km e 12 km
Para os Cinco Primeiros Geral Feminino na distância de 8 Km e 12 km
Para os Cinco Primeiros Prata da Casa Masculino na distância de 8 Km.
Para os Cinco Primeiros Prata da Casa Feminino na distância de 8 Km
Para os Três Primeiros de cada Faixa Etária – Masculino percurso 4,7 Km, 8km e 12 km
Para os Três Primeiros de cada Faixa Etária – Feminino percurso 4,7 Km, 8km e 12 km
Para as Três EQUIPE DE MAIOR número de inscritos e concluintes na soma dos percursos de 4,7 km, 8 km e 12 km do VI
Corrida de São José – Salesópolis.

Com exceção da Categoria Prata da Casa, as demais não haverá em nenhuma hipótese acúmulo de premiação.
Caso um atleta inscrito na prova de 12 Km e 8 km obtenha um resultado passível de premiação para a prova de 4,7 km
e vice-versa, a premiação não será concedida.
Não haverá premiação em dinheiro.
Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas que, mesmo inscritas, não
participaram da prova.
Para receber a medalha é obrigatório que o(a) atleta esteja portando o número de peito.
Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta.
3 (Três) primeiras colocações das categorias masculina e feminina de 4,7 km serão definidas por ordem de chegada. As
demais colocações na prova de 4,7 km serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.
5 (cinco) primeiras colocações das categorias masculina e feminina de 8 km serão definidas por ordem de chegada. As
demais colocações na prova de 8 km serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.
5 (cinco) primeiras colocações das categorias masculina e feminina de12 km serão definidas por ordem de chegada. As
demais colocações na prova de 8 km serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.
Os(as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for
iniciada e a sua categoria for chamada. O(a) atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação
perderá o direito aos prêmios.
A Comissão organizadora se reserva no direito de premiar atletas, dirigentes, comissão de apoio e ou equipes que por
ventura venham a ter destaque na VI Corrida de São José – Salesópolis.
CRONOMETRAGEM / APURAÇÃO - Chip
A VI Corrida de São José – Salesópolis, terá o sistema de cronometragem realizado por empresa especializada em
sistematizar tempo e resultados de corridas, através de chip descartável.
O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e informado posteriormente, desde que
observadas às normas previstas neste regulamento.
O participante, neste ato, fica ciente que deverá conferir no ato da entrega do kit, se o seu chip esta em ordem e com os
dados corretos.
O participante que não retirar o seu chip na data e horários estipulados fica ciente que renuncia ao direito de ter
cronometrado seu tempo.
O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do(a) atleta quando se observar por algum fiscal à falta do
uso do chip.
O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição indicada pela empresa da sistematização de
tempo, sendo de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não utilização. É importante
destacar que, a utilização inadequada do chip pelo(a) atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a Comissão
Organizadora na divulgação dos resultados.
Ao final da prova, o participante não precisará entregar o chip.
O chip de cronometragem é de propriedade do atleta e não da empresa responsável por esse serviço.
O descarte deste chip deverá ser realizado em local adequado, respeitando o meio ambiente.
Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site da empresa que sistematizará o resultado, ao prazo de
72 horas após o término de cada etapa.
A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do(a) atleta que não utilizou o chip da
forma recomendada neste regulamento.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Será oferecida uma camiseta para todos os participantes.
A Comissão Organizadora do VI Corrida de São José – Salesópolis, estará disponibilizando 3(três) pontos de água no
decorrer do percurso de 8,7 Km, 4 (quatro) pontos de água no percurso de 12 km e 1 (Um) ponto de água para o
percurso de 4,7Km, na chegada haverá ponto de hidratação e kit frutas.
A comissão organizadora VI Corrida de São José – Salesópolis, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou
outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
A Comissão Organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período que antecede a competição.
No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá alimentar-se de algo leve e estar bem hidratado.
Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de antecedência.
Durante o percurso, o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de trânsito.
A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada e chegada para prestar os primeiros socorros.
Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos sanitários e guarda-volumes.
A comissão organizadora do V ICorrida de São José – Salesópolis não recomenda que sejam deixados valores e
equipamentos no guarda-volumes tais como dinheiro, cheques, cartões, relógios, celulares, roupas, acessórios de valor
(pulseiras, brincos, etc.), etc.
A comissão organizadora do VI Corrida de São José – Salesópolis não se responsabilizará por qualquer objeto deixado
no Guarda-Volumes.
Não haverá reembolso, por parte da comissão organizadora VI Corrida de São José – Salesópolis, bem como de seus
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES de nenhum valor correspondente a materiais, equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos ATLETAS que venham a extraviar-se durante sua participação no EVENTO.
O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem.
O acompanhamento dos(as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc, com bicicleta e outros meios (pacing),
resultarão na desclassificação do participante.
Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor tempo,
sucessivamente.
O atleta não inscrito não será reconhecido pela coordenação deste evento e não terá direito aos benefícios e estruturas
existentes, inclusive não terá a autorização para passar pelo pórtico de chegada.
A Comissão Organizadora indicará locais para montagem de tendas de assessorias/treinadores de acordo com a
disponibilidade de espaços na área da arena do evento.
A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o
número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.
É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 4,7 Km, 8 Km e ou 12 km Masculino e
Feminino.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA 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 PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os realizadores,
organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer
danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de
visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou
político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que
ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado
pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.
6. 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 sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do
evento em qualquer tempo.
7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou
cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
8. 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 os realizadores,
organizadores, mídia e patrocinadores.
9. 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 vier a ocorrer comigo por
consequência da minha participação nesta PROVA.

