REGULAMENTO
O evento “4º Sigma Run” é uma iniciativa de caráter esportivo-social, dirigida ao público praticante de caminhada
e corrida de rua, com o objetivo de contribuir para o incentivo e desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo

e saudável, abrangendo todos os segmentos sociais.
1. DA PROVA
1.1 A prova será realizada no dia 21 de outubro de 2018 na cidade de Tatuí- SP, com largada na Praça da Matriz,
Rua XI de Agosto s/n. Bairro Centro;
1.2.1 A corrida será disputada em percursos 5Km e 10Km;e Kids
1.3 O trajeto total possui 10 km. É obrigação dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da corrida. Os
percursos serão disponibilizados no site oficial da corrida em link próprio.
1.4 Horários de largada: 7:30 - Corridas de 5Km e 10km; 9:00 kids (100 metros)
1.5 A organização solicita extrema atenção dos participantes às chamadas do sistema de som na área de largada
para eventuais ajustes nos respectivos horários. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos
meia hora de antecedência à largada;
1.6 Haverá postos de distribuição de água montados ao longo do percurso;
1.7 Os atletas que cruzarem a linha de chegada com o número de peito, receberão medalha de participação, água
e frutas.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições para a prova serão feitas em 3 LOTES até o dia 10/10/2018 limitadas à 450 atletas;
2.2 PELO SITE: www.runnerbrasil.com.
2.3 ACADEMIA GO FIT UNIDADE 1
Rua Vice Prefeito Nelson Fiuza 373 –Morro grande / Tatui
2.4 ACADEMIA GO FIT UNIDADE 2
Rua Teófilo de Andrade Gama 3857
2.5 As taxas de inscrição serão:
1º LOTE - DE 01/07/17 ATÉ 10/08/17
 R$ 60,00 (sessenta reais)

2º LOTE – DE 11/08/17 ATÉ 10/09/17
 R$ 70,00 (setenta reais)

3º LOTE – DE 11 /09/17 ATÉ 10/10/17
 R$ 80,00 (oitenta reais)
INSCRIÇÕES PARA GRUPOS ENTRAR EM CONTATO PELO EMAIL: SIGMARUN@HOTMAIL.COM
WHATS APP – (15) 99719-9446 ou (15) 99794-9226
 2.3 A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído por outro, em
qualquer situação;
2.4 Os atletas menores de 18 (dezoito) anos só poderão participar do evento, através da apresentação obrigatória
de autorização por escrito do pai/mãe ou responsável legal;
2.5 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou
na ficha de inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua
participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte integrante deste
regulamento.
3. DAS CATEGORIAS
3.1 As corridas de 5km , 10km e Kids terão as seguintes categorias, consideradas as idades em 31/12/2018:

Masculino:
13 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 65
Acima de 65 anos
Feminino:
13 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 65
Acima de 65 anos
Masculino
5a6
7a8
9 a 10
11 a 12
Feminino
5a6
7a8
9 a 10
11 a 12

3.2 Somente receberão troféus os 5 (cinco) melhores colocados na Classificação Geral, Masculino e Feminino 5
km e 10 km
3.3 Para efeito de classificação, as 5 (cinco) primeiras colocações da classificação geral masculina e feminina
5Km e 10Km serão definidas por ordem de chegada (tempo bruto). As demais colocações serão definidas pela
apuração do tempo líquido, gasto por cada atleta para completar o percurso.
3.4 os atletas da categoria kids (5 a 12 anos) receberão a medalha de participação, não havendo
premiação.
4. REGRAS GERAIS DO EVENTO
4.1 Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente o
regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento;
4.2 Ao participar deste evento, o atleta 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 em qualquer tempo;
4.3 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá um serviço de
ambulância para remoção, para atendimento emergencial aos atletas, e o atendimento médico propriamente dito,
tanto de emergência como de continuidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta;
4.4 O atleta ou seu (a) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento eximindo a
organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção ou transferência até o seu atendimento médico;
4.5 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos
participantes;
4.6 Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e guarda-volumes na região da largada e
chegada;
4.7 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores,
de nenhum valor correspondente a inscrição, equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas no evento,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas
venham a sofrer durante a participação no evento;

OBS: Os organizadores não serão responsáveis, e dessa forma não estarão obrigados a indenizar os participantes
por falhas de conexão, bem como por falha técnica de qualquer tipo, ou por qualquer outra que não esteja ao seu
alcance solucionar, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede,

"hardware" ou "software", linha telefônica, ou por qualquer falha humana e/ou técnica, dentre outras, que
possam ocorrer durante, inclusive posteriormente à inscrição, e que, dessa forma, venham a prejudicar os
participantes, individual ou coletivamente.
4.8 Não haverá devolução financeira referente à inscrição, caso o participante desista da prova.
4.9 O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que treinou
adequadamente para o evento. Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste
ergométrico a todos os atletas. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição, sendo
responsável pela sua sanidade física antes, durante e após o evento;
4.10 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;
4.11 A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam
por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de
única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
4.12 Quaisquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito, ao diretor
técnico do evento, até 30 minutos após a divulgação do resultado;
4.13 Poderá a organização suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo
e/ou motivos de força maior;
4.14 O atleta que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste regulamento, ou por omissão
deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a organização
qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste evento;
4.15 Todas as equipes ou atletas tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à organização a
ficha de inscrição do evento;
4.16 O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores, em seu nome e de seus sucessores;
4.17 Ao se inscrever, o atleta disponibiliza seus dados e autoriza a organização, 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;
4.18 É obrigatório o uso do número de peito, sendo que qualquer mutilação de tal número implicará na
desclassificação do atleta e não retirada de medalha de participação e lanche; O número de peito deverá ser
fixado na frente da camiseta do atleta;
4.19 A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso,
conforme as necessidades do evento;
4.20 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora da corrida de forma
soberana, não cabendo recursos destas decisões.

5. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
5.1 A 4 Sigma Run será realizada com qualquer condições climáticas;
5.2 A idade mínima para participação no evento é de 13 anos, completados até 31 de dezembro de 2018,
observando-se a necessidade da autorização por escrita descrita no item 2.3 desse regulamento.
5.3 A prova terá duração máxima de 01h30min uma hora e trinta minutos) sendo a área da linha de CHEGADA e
seus equipamentos/serviços desligados/desativados após este período;
5.4 O atleta que não estiver dentro do tempo projetado será convidado a retirar-se da competição, finalizando a
prova neste ponto, a partir do qual a organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio
a este corredor;
5.5 O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem;
5.6 É proibido o auxílio de terceiros como acompanhantes com utilizaçao de veículos como motos e bicicletas,
bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da organização, exceto
pessoal autorizado pela organização.
5.7 A premiação do atleta no evento é individual.
5.8 O atleta que estiver correndo com a inscrição / numero de peito de outro atleta, será desclassificado e não
receberá premiação.

6. GUARDA-VOLUMES
6.1 A organização disponibilizará aos participantes o serviço de guarda-volumes e recomenda que não sejam
deixados pertences de valor, tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de
som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc;

6.2 A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata
de um serviço de cortesia da organização da prova;
6.3 O guarda-volumes ficará à disposição das 6h30 às 9h15;
6.4 O material deixado e não retirado no dia da prova será enviado à Rua: Dr. Ibraim de Almeida Nobre, 100, Jd.
São Paulo, Tatuí-SP, onde ficará à disposição do proprietário por 30 dias corridos.
7. PREMIAÇÃO

7.1 Haverá cerimônia no pódio com início as 8:30;
7.2 Os resultados serão disponibilizados no site oficial do evento em ate 48 horas
7.3 Troféus para os 5 (CINCO) primeiros colocados na Categoria Geral masculina e feminina na corrida de 5 Km.
7.4 Troféus para os 5 (CINCO) primeiros colocados na categoria Geral masculina e feminina, na corrida de 10
Km,

7.5 Os atletas classificados na Categoria Geral não receberão premiações nas faixas etárias
7.6 Premiação com medalhão para os 3 primeiros colocados de cada categoria por faixa etária nas provas de 5
km , 10 km e kids, masculino e feminino.

7.7 Os participantes que não estiverem presentes na entrega das premiações, não receberão os troféus
posteriormente. Um representante poderá recebe-lo no momento da premiação.
8. DO KIT DE CORRIDA E CAMINHADA
8.1 O kit de corrida e caminhada será distribuído a todos os participantes devidamente inscritos e será composto
por: 01 camiseta com tecido tecnológico esportivo, 01 número de peito, 04 alfinetes, material promocional e
brinde.
8.2 Os participantes da categoria de corrida , 5km e 10km receberão ainda 01 chip de cronometragem.
8.3 O tamanho da camiseta pode ser alterado de acordo com a disponibilidade.

9. DA RETIRADA DO KIT
Para retirada do Kit de Corrida e Caminhada, o atleta deverá apresentar, obrigatoriamente;
9.2 Documento de identidade com foto,
9.3 Comprovante da inscrição original (não serão aceitas cópias);
9.4 Menores de 18 anos deverão apresentar, junto com a inscrição, a autorização do responsável para participar
do evento;
9.5 Os comprovantes serão retidos no ato da retirada do Kit e o participante deverá conferir todos os seus dados
pessoais. NÃO serão aceitas reclamações cadastrais, depois da retirada do chip;
9.6 A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de de documento de
identificação do inscrito.
9.7 Os kits que não forem retirados nos dias e horas estabelecidas não poderão ser retirados
posteriormente.
LOCAL DE RETIRADA PARA ATLETAS DE TATUÍ
 O kit de participação dos atletas residentes em Tatuí, será entregue na World Tenis, na Rua XI de Agosto –
centro- Tatuí-SP
 18 de OUTUBRO de 2018, quinta –feira , das 9hs às 12hs e das 17hs às 19 hs.
 19 de OUTUBRO de 2018, sexta-feira, das 9hs às 12hs e das 17hs às 19 hs.
 20 de OUTUBRO de 2018, sábado, das 8hs às 12 hs.

LOCAL DE RETIRADA PARA ATLETAS DE OUTRAS CIDADES

 21 OUTUBRO de 2018, domingo, das 6hs às 7hs em tenda localizada próxima à área da largada.
Atenção! Haverá entrega de kits no dia da prova somente para atletas e equipes de outras cidades. Atletas de
Tatuí devem retirar seu kit na data e horário estabelecido neste regulamento.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “identificado no cadastro da inscrição,” no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins
de direito que ao realizar a inscrição:
1. Estou ciente de que o evento se trata de corrida de rua com distância de 3 km, 5Km, 10Km e caminhada de
3Km;
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desse evento 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 nesse evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os organizadores,
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais,
morais e físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesse evento;
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do evento;
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits qualquer material ou
objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos atletas e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado
pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas;
6. Em caso de participação nesse evento, representando equipes de atletas ou prestadores de serviço 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 às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas
de apoio a equipes montadas em locais inadequados ou que interfiram no andamento do evento bem como locais
sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e 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 corrida;
8. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE e
REGULAMENTO, 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 nesse evento.
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização: sigmarun@hotmail.com

