1ª Corrida OAB Bebedouro
DESCRITIVO GERAL
DATA: 14 de Julho de 2019 (domingo)
LOCAL: Sambódromo Municipal de Bebedouro
HORÁRIO DE LARGADA:
7h30 – 5k e 10k
Capítulo I – PROVA
Art. 1º – A 1ª Corrida OAB Bebedouro será realizada nas distâncias de 5k e 10k
Art. 2º – A largada da prova iniciará às 8h00 no Sambódromo Municipal de Bebedouro
Artigo 3º – Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o presente
regulamento.
Artigo 4º – A 1ª Corrida OAB Bebedouro, haverá as seguintes
Premiações em ambos os sexos:
5k (feminino e masculino) – Geral(1º ao 5º), Atletas da Cidade Masc/ ( 1ºao 5º) ,advogados 5k( 1ºao 5º), medalhas de
participação para todos os atletas concluintes dos 5k
10k (feminino e masculino) – Geral (1º ao 5º) e Atletas da Cidade Masc/ ( 1ºao 5º)
Obs: Não haverá premiação para categoria advogados nos 10k.
Capítulo II – INSCRIÇÃO
Artigo 5º – A idade MÍNIMA para inscrição de atletas é de 15 anos, levando em conta que a idade a ser considerada no
ano de 2019
Artigo 6º – No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou
na ficha de inscrição, o(a) 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. No caso da categoria de advogado, o profissional deverá inserir o número da OAB na ficha de inscrição.
Artigo 7º – As inscrições serão pelo site www.runnerbrasil.com.br ao valor de:
1º Lote R$35,00(lote Promocional) para todos os atletas, válido do dia 27/05 até dia 02/06
2º Lote R$45,00 válido do dia 03/06 até dia 20/06 (Atletas da ABA e Advogados o valor será de R$40,00.
3º Lote R$50,00 válido do dia 21/06 até 22/07 ou até completar 300 inscritos. (Atletas da ABA e Advogados o valor será
R$45,00.
4º LOTE Valor a definir (Opcional).
Obs: Será considerado e aplicado o desconto 50% para pessoas acima de 60 anos.
Artigo 8º – As inscrições poderão ser encerradas assim que seja atingido o limite técnico definido para a prova.
Artigo 9º – A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou
diminuir o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem
aviso prévio.
Artigo 10º – Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição.
Artigo 11º – Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de
falsidade ideológica e/ou documental.
Capítulo III – ENTREGA DE KITS
Artigo 12º – Horário e LOCAL iremos divulgar através da mídias sociais.
Artigo 13º – 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.
Artigo 14º – A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização específica
através de carta de próprio punho e apresentação de documento com foto (do participante), além de documento com
foto e telefone do retirante.
Artigo 15º – O kit de corrida será composto por camisa manga curta vermelha para, número de peito, chip, e produtos
disponibilizados por parceiros( Opcional), além da medalha e frutas para os concluintes das provas.
Artigo 16º – No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito.
Artigo 17º – Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit.
Artigo 18º – O tamanho das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade.(garantirão os tamanhos
escolhidos aqueles que se anteciparem na retirada do Kit
Parágrafo único: O (a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha camiseta em
tamanho que lhe sirva.
Artigo 19º – O (a) atleta está autorizado a correr com sua própria camiseta.
Capítulo IV – SISTEMA DE CRONOMETRAGEM E ENTREGA DO CHIP

Artigo 20º – O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e informado posteriormente,
desde que observadas às normas previstas neste regulamento.
Artigo 21º – A retirada do Chip será feita juntamente com o kit de competição a ser retirado nos dias e horários
constantes no artigo 12º do presente regulamento.
Artigo 22º – O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se observar por algum
fiscal a falta do uso do chip.
Capítulo V – INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA
Artigo 23º – A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem
esta exigência.
Artigo 24º – A participação do (a) atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da Comissão Organizadora da prova.
Artigo 25º – Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor
tempo, sucessivamente.
Artigo 26º – O (a) atleta que empurrar o(a) outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de
desqualificação na prova.
Capítulo VI – PREMIAÇÃO
Premiação 5k(feminino e masculino):
Categoria Geral
1º Lugar – Troféu + Brinde(opcional)
2º Lugar – Troféu + Brinde(opcional)
3º Lugar –Troféu + Brinde(opcional)
4º Lugar – Troféu + Brinde(opcional)
5º Lugar -Troféus + Brinde (opcional)
Categoria Atletas da Cidade ( Masculino e Feminino)
1º ao 5º Colocado Troféus
Categoria Advogados ( Masculino e Feminino)
1º ao 5º Colocado Troféus
Premiação 10k (feminino e masculino)
Categoria Geral
1º Lugar – Troféu + Brinde(opcional)
2º Lugar – Troféu + Brinde(opcional)
3º Lugar –Troféu + Brinde(opcional)
4º Lugar – Troféu + Brinde(opcional)
5º Lugar -Troféus + Brinde (opcional)
Categoria Atletas da Cidade ( Masculino e Feminino)
1º ao 5º Colocado Troféus
Premiação por Equipes (número de atletas inscritos.
1ª a 5ª Troféus.
– Para receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja portando o número de peito
Parágrafo único: A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do (a) atleta que não
utilizou o chip da forma recomendada.
Capítulo VII – CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO NA CORRIDA
Artigo 26º – Ao participar da prova o (a) atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente
o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de
sua aptidão física para participar da corrida.
Artigo 27º – Todos (as) os (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização
da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos (as) atletas.
Artigo 28º – 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.
Capítulo VIII – DIVULGAÇÃO E DIREITO AUTORAIS
Artigo 29º – O(a) atleta que se inscreve e/ou participa da corrida 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 corrida, 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.
Artigo 30º – Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos
de utilização de sua imagem para a organização do evento ou a quem a mesma transferir estes direitos.
Capítulo X – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 31º – Os protestos ou reclamações, relativos ao resultado final da competição referente aos primeiros colocados
ou condução da prova deverão ser feitos até trinta minutos após a divulgação oficial à Organização do Evento que
disponibilizará um coordenador responsável.
Artigo 32º – Ao participar da Corrida o (a) atleta aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
Artigo 32º – A respeito da montagem de tendas de assessorias / treinadores / academias a organização indicará os
locais para montagem de tendas de acordo com a disponibilidade de espaço na área do evento, desde que não interfira
no bom andamento do evento. Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a organização poderá solicitar o
remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção, solicitação esta que deve ser atendida imediatamente pelos
responsáveis pela tenda em questão. A organização não se responsabiliza pela tenda sejam danos causados a
mesma ou objetos deixados no seu interior.
Capítulo XI – DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 33º – As dúvidas ou informações técnicas deverão ser repassadas a Comissão Organizadora da prova.
Artigo 34º – A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar
este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida.
Artigo 35º – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Artigo 36º – Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada
pelos organizadores do evento.
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 distâncias variadas (5k e 10k)
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 de responsabilidade seus organizadores,
colaboradores e patrocinadores.
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 aos 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.
Organização
OAB Bebedouro, ABA e Brans Eventos.
Contato:
Felipe 17 98117-7725
João 01799123-7178
Diretor Técnico
Antonio Alves dos Santos
CREF 072.581 P.SP.

