REGULAMENTO
1. OBJETIVO
A 1ª Corrida e caminhada da Nossa Santa Casa – evento organizado por colaboradores da entidade, voluntários e
coordenado por Edson Ferreira, com apoio da Associação Atlética Caldense e Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas, tem como objetivo principal promover um evento desportivo, que será uma Corrida de Rua num percurso de
12 e 6 km na região Oeste da cidade e caminhada, sendo a receita de inscrições revertida integralmente à Santa
Casa, que é uma instituição sem fins lucrativos que realiza mais de 30.000 atendimentos/mês gratuitos a pessoas de
toda a região.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A corrida será realizada no dia 07 de abril de 2019 em Poços de Caldas‐MG.
2.2 A largada e chegada da CORRIDA serão em frente ao Colégio Visão, Avenida Lisboa 943, localizado à Avenida
Europa, com início às 08:00 horas com dois percursos, 6 e 12km. Haverá uma caminhada no percurso que sairá em
seguida à largada dos corredores e também corrida kids.
2.3 A CORRIDA terá duração máxima de 2 horas.
3. INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser feitas – impreterivelmente ‐ até o dia 04 de abril de 2019, no site
www.runnerbrasil.com.br ou nas lojas autorizadas até o limite do número máximo previsto, no ato deve‐se
preencher a ficha e optar pela modalidade. Taxa de Inscrição: 1º lote – 60,00 reais demais lotes a partir de 70,00
reais limitados a quantidade disponível. Respeitando o Estatuto do idoso, a partir de 60 anos pagam meia inscrição.
Será acrescida ao valor da inscrição a taxa administrativa de conveniência do site.
4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
4.1 Preenchimento correto e completo da ficha, tanto pelo site como nos pontos autorizados, caso isso não aconteça
o atleta será automaticamente desclassificado e impossibilitado de participar da corrida.
4.2 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara e concorda:
4.2.1 Estar com boa saúde e apropriadamente treinado para a prova e estar ciente que deve consultar um médico e
professor de educação física, especializado em corrida de rua.
4.2.2 Isenta a organização de responsabilidade sobre o atendimento médico, apesar de haver um serviço de
ambulância para remoção e atendimento emergencial aos atletas.
4.2.3 Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores,
patrocinadores, apoiadores e realizadores.
4.2.4 Isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de qualquer responsabilidade sobre os objetos
pessoais que porventura extraviem.
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4.2.5 Estar em total acordo com o REGULAMENTO, assumir total responsabilidade sobre dados fornecidos, assumir
as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes de
sua participação antes, durante e depois do evento.
4.2.6 As camisetas serão entregues de acordo com o tamanho optado na ficha de inscrição.
4.3 O comprovante de pagamento é documento único, sendo boletos bancários ou recibos emitidos.
4.4 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
4.5 Pessoas com mais de 60(sessenta) anos pagam meia.
4.6 A idade mínima autorizada para participação na CORRIDA são de 15 anos e somente na modalidade 6k e com
autorização do responsável. Na modalidade 12k somente acima de 18 anos. Caminhada é livre.
4.7 Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização, ou fornecerem o número a outro atleta
serão desclassificados.
4.8 Cada participante da CORRIDA receberá um chip descartável com código numérico, que em nenhuma hipótese
poderá ser trocado. Este ato é passível de desclassificação.
5. KIT DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Os Kits de participação são compostos por uma sacola personalizada da corrida contendo: 01 camiseta, 01 chip
eletrônico, 01 número de peito, entre outros brindes.
5.2 A entrega antecipada do "KIT de Participação" será realizada nos dias 05 e 06/04 das 10:00h às 19:00h horas nos
locais divulgados (buscar no Facebook: 1ª Corrida e caminha Nossa Santa Casa), e no dia 07/04 apenas no local da
prova até às 7:30h.
5.3 Serão entregues apenas mediante a comprovação do pagamento da inscrição por boleto bancário ou recibo
emitido e apresentação de documento com foto.
5.4 Poderão ser entregues fora dos horários estabelecidos a critério da Organização.
6. PREMIAÇÃO
6.1 A premiação será assim distribuída:
6.2 Todos os atletas concluintes da CORRIDA receberão medalhas alusivas ao evento no término do percurso
(medalha de participação).
6.3 Troféus para os 05(cinco) primeiros colocados geral masculino/feminina nas modalidades 6k e 12k.
6.4 Prêmios especiais (oferecidos pelos parceiros) para os três primeiros colocados nas categorias 6 e 12k, sendo
classificados conforme abaixo:
 16 a 20 anos (masculino e feminino)
 21 a 29 anos (masculino e feminino)
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 30 a 39 anos (masculino e feminino)
 40 a 49 anos (masculino e feminino)
 50 a 59 anos (masculino e feminino)
 Acima de 60 anos (masculino e feminino) *Idade pelo ano de nascimento ou seja, a idade em 31/12/2019


Premiação especial para a corrida Kids que terá somente inscrições presenciais no dia do evento.

Observação: Não haverá duplicidade de premiação. Os atletas que receberem prêmio na classificação geral não
receberão nas faixas etárias.
7. DISPOSITIVOS GERAIS
7.1 A 1ª CORRIDA AE CAMINHA DA NOSSA SANTA CASA acontecerá sob qualquer condição climática, podendo ser
cancelada em caso de riscos à integridade física dos participantes.
7.2 Haverá guarda volume limitado, sob responsabilidade de guarda do participante. Extravio de material ou prejuízo
que porventura os atletas venham a sofrer durante o transcorrer do evento, não será de responsabilidade dos
organizadores e patrocinadores da prova.
7.3 Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede todos os direitos de utilização de suas imagens para finalidades
legítimas.
7.4 Recomenda‐se a utilização da camiseta do evento, e roupas apropriadas para segurança dos participantes.
Poderá haver senha no percurso.
7.5 A Organização se reserva o direito de qualquer alteração que se faça necessária neste regulamento ou no
percurso visando melhorias na qualidade da prova em qualquer momento. Os casos omissos neste Regulamento
serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final.
7.6 O atleta deverá ter a máxima atenção na colocação correta do chip cumprindo as informações nele contidos, sob
pena de não ter o seu tempo e colocação registrados pelo sistema.
7.6.1 O chip deverá ser fixado no tênis passando por dois cruzamentos de cadarço, colado nas
extremidades, formando um anel com a descrição "Este lado para cima" centralizado e voltado para cima do tênis,
conforme descrito no mesmo.
7.6.2 O chip não pode ser amassado, dobrado ou vincado, nem instalado de forma diferente da descrita
acima e no chip. O Chip também não pode ser fixado em outra parte do corpo que não seja o pé, no tênis.
7.7 Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) concorda com todo e qualquer procedimento descrito neste
regulamento.
7.8 Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Organização do evento.
Telefone (35)3729 6123
E‐mail: colabore@santacasapc.com.br
Poços de Caldas, 30 de janeiro de 2019
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