REGULAMENTO
1ª Corrida e Caminhada Novembro azul – Bebedouro -SP
1.

Organização, Data, Horário e Objetivo do Evento.

A Corrida Novembro Azul 5km é aberta a Homens e Mulheres maiores de 16 (dezesseis) Anos
completos até o dia da competição. Os menores de 18 (dezoito) anos deverão ter suas fichas de
inscrição assinadas pelo os pais ou responsáveis. A Corrida Novembro Azul tem por finalidade
promover e proporcionar lazer e esporte, despertar interesse da juventude e da melhor idade a
prática do esporte.E a Conscientização ao Câncer de Próstata.
1.1. A Corrida Novembro Azul 5km tem a organização/realização da Brans Eventos e ABA será
realizada no dia 24 Novembro de 2018 Sábado, com a seguinte programação:
15h30hs – Concentração dos Participantes e entrega de kits (Na área determinada pela
organização)
17h30– Alongamento/Aquecimento
18h00 _ Largada da Corrida
19h15minhs – Cerimônia de Premiação e Encerramento do Evento

Local
Sambódromo de Bebedouro
Clique aqui : https://goo.gl/maps/bwkeEgG6ncm

2. Percurso
2.1. O percurso da corrida é de 5km
2.2. O atleta deverá correr sempre pelo percurso determinado pela organização.
O não cumprimento deste artigo implicará na sua desclassificação.
2.3. Haverá fiscais de prova ao longo do percurso designados a observar o andamento da
competição. Este terá autonomia, para desclassificar qualquer atleta que não cumpra este
regulamento.

3. Inscrições
3.1. Do período
3.1.1. As inscrições estarão abertas do dia 15/09 a 17/11 de 2018, podendo terminar antes do
prazo previsto, caso atinja o número máximo de atletas inscritos limitados até 300 participantes;
e será realizadas no seguintes sites:
http://www.runnerbrasil.com.br/ Boleto Bancário
http://bit.ly/corrida-novembro-azul Boleto Bancário e Cartão de Crédito
Parágrafo Único – A ORGANIZAÇÃO 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;

4. Dos Valores
4.1.Lote 1 R$35,00 do dia 15/09 ao dia 06/10
Lote 2

R$45,00 do dia 07/10 ao dia 21/11

Pessoas maiores de 60 anos terá o desconto de 50% no valor das inscrições
Contatos:
Whatsap:
(17) 991397201 Toninho
(17) 991152682 Felipe

5. Do Kit do Atleta
O kit será composto por 1 camiseta alusiva ao evento e 1 medalha de participação após a
conclusão do percurso.
5.1. O Kit serão entregues no dia e nos horários marcado, Sábado dia da Prova: Das 15h30hs
às 17h45hs no local da Prova.
5.2. A retirada do kit de participação será efetuada apenas pelo atleta inscrito, mediante
apresentação da 1ª Via da Ficha de Inscrição ou de documento de identidade, ou ao
responsável pela equipe devidamente identificada.
6. Das Categorias por Faixa Etária

6.1. Para efeito de organização das categorias os atletas serão organizados, de acordo com o
que segue abaixo (Masculino e Feminino).
a) 18 a 29 anos
b) 30 a 39 anos
c) 40 a 44 anos
d) 45 a 49 anos
e) 50 a 54 anos
f) 55 a 59 anos
g) 45 a 49 anos
h) 50 a 54 anos
I) 55 a 59 anos
j) 60 a 64 anos
L) Acima de 65 anos
6.2. Haverá premiação com troféus para os 3 primeiros colocado de cada faixa etária masculino
e feminino E para os 5 primeiros geral masculino e feminino. ( troféus e dinheiro )
7. Premiação: não haverá premiação em duplicidade caso o atleta local chegue entre os 5
primeiros ele não receberá a premiação na categoria
7.1. A premiação será feita conforme o quadro a seguir.

Categoria Geral
ColocaçãPremiação
(Masculino e Feminino)
1º Lugar
R$150,00 + Troféu
2º Lugar
R$80,00 + Troféu
3º Lugar
R$70,00 + Troféu

4º Lugar
R$60,00 + Troféu
5º Lugar
R$50,00 + Troféu

Categoria das Faixas
Colocação
Premiação
1º Lugar Troféu
2º Lugar Troféu
3º Lugar Troféu

Categoria Local
Masculino e feminino Colocação
Premiação
1º Lugar Troféu
2ª Lugar Troféu
3º Lugar Troféu
Não haverá premiação dupla mesmo para os atletas da cidade.
7.2. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita à
ORGANIZAÇÃO, por escrito, até trinta minutos após a divulgação dos resultados.
7.3. Os resultados oficiais da corrida serão informados através de E-mail flucrecio@gmail.com,
no prazo mínimo de 48 horas após o término da prova.
7.4. Cada atleta é responsável pela liberação do seu médico para estar apto a correr.
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

8. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens que o compõe e acatando
todas as decisões da ORGANIZAÇÃO, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou
Tribunal, no que diz respeito à legalidade deste Regulamento bem como impetrando recurso
contra qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
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. Pode
o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o
participante a qualquer momento;
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos
os direitos de utilização de sua imagem para a Corrida Solidária, seus patrocinadores,
apoiadores e a organização da prova;
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando
em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou
meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o
direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um
profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova
por escrito;
A ORGANIZAÇÃO
14 de setembro de 2018
Organização de prova
Brans Eventos e ABa Bebedouro

