2º Corrida Solidária Outubro Rosa
REGULAMENTO
I.

FINALIDADE

Artigo 1º - A 2º Corrida Solidária Outubro Rosa será realizado no dia 27 de outubro
de 2019 às 8h00h, no CLT - Centro de Lazer Ayrton Senna da Silva, na avenida Dr.
Altino Gouveia, com a finalidade de incentivar a prática do pedestrianismo e em
apoio ao Grupo Rosa e Amor.

II.

ORGANIZAÇÃO

Artigo 2º - A coordenação técnica e a organização estarão a cargo da Lurdes
Salgados e da Secretaria de Esportes e Lazer, com o apoio das demais Secretarias
e Autarquias do Município de Valinhos.
III. PARTICIPAÇÃO
Artigo 3º - Poderão participar da Prova, mediante o pagamento de uma taxa, todos
os atletas de qualquer cidade que possuam acima de 18 anos. Os atletas menores
de 18 anos (mínimo de 16) deverão ter sua Ficha de Inscrição assinada pelo
responsável legal, assumindo a responsabilidade sobre qualquer acidente que por
ventura venham a sofrer antes, durante e depois da Prova, ocasionado inclusive por
falta de condições físicas.
IV. PROVA
Artigo 4º - Será disputada a seguinte prova com inscrição aberta:
Prova 5km – Largada às 8h00, para ambos os sexos, de acordo com as categorias
adiante descritas, com um percurso de aproximadamente 5km.
Caminhada – Largada as 08h00min, para ambos os sexos, com um percurso de
aproximadamente 5 km.

V. INSCRIÇÃO E VALORES.
Artigo 6º- Prova de 5 km e Caminhada: - As inscrições poderão ser feitas através
dos
sites
disponíveis:
http://www.equipelurdessalgados.com.br.
https://minhasinscricoes.com.br/pt-br;
http://www.corpuseventos.com.br,
http://www.runnerbrasil.com.br/ e https://www.ativo.com
Até a data 08/10/2019.
Corrida e Caminhada – O valor do primeiro lote será de R$ 60,00 (sessenta reais) e
estará disponível até 25/09/2019, o segundo lote será de R$ 65,00 (sessenta e cinco
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reais) e estarão disponíveis de 26/09/2019 até 08/10/2019 para as provas de 5 km e
caminhada.
Maiores de 60 anos e PNE- As inscrições poderão ser feitas através dos sites
disponíveis:
http://www.equipelurdessalgados.com.br.
https://minhasinscricoes.com.br/pt-br;
http://www.corpuseventos.com.br
,
http://www.runnerbrasil.com.br/ e https://www.ativo.com/ até 08/10/2019.
O valor do primeiro lote será de R$30,00 (trinta reais) e estará disponível até
25/09/2019. O valor do segundo lote será de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos) e estarão disponíveis de 26/09/2019 até 08/10/2019 para as provas de 5
km e caminhada, para PNE´s as inscrições serão gratuita até a data de 08/10/19,
através do e-mail contato@equipelurdessalgados.com.br.
Inscrições para grupos de corridas e assessorias: - As inscrições por equipe
serão somente através do e-mail contato@equipelurdessalgados.com.br. O valor
será de R$ 50,00 (cinquenta reais), porém só serão consideradas equipes a partir de
10 atletas com inscrições pagas.
Artigo 7º- Obs. CAMISETA: O atleta poderá fazer a escolha do tamanho da
camiseta do kit, no ato da inscrição até o dia 08/10/2019 e as mesmas estarão com
tamanho disponível por ordem de retirada. Com isso, retire seu kit o quanto antes a
fim de assegurar o tamanho correto de sua camiseta, caso contrário o atleta estará
sujeito a não conseguir o tamanho desejado, ficando com aquela que estiver
disponível no dia da retirada do seu kit.
Artigo 8º- Obs. 1: As inscrições poderão ser encerradas antes do dia 08/10/2019,
caso seja atingido o número limite de inscrições!
Artigo 9º- Obs. 2: Não serão aceitos depósitos feitos em caixas eletrônicos.
Artigo 10º- Obs. 3: Depois de encerradas, as inscrições poderão ser reabertas, caso
houver vagas, ao valor de R$ 70,00 (setenta reais).

VII.

DO KIT DO ATLETA:

Artigo 11º- Todo atleta da Prova de 5 km receberá seu kit contendo, camiseta
alusiva ao evento, chip a ser preso ao cadarço do tênis, o número de peito e
alfinetes para serem fixados à camiseta.
Todo atleta da Caminhada (5.000 metros) receberá um kit contendo, camiseta
alusiva ao evento o número de peito e alfinetes para serem fixados à camiseta.
Os atletas PNE´s inscritos na prova de 5 km ou caminhada receberão no seu kit chip
a ser preso ao cadarço do tênis, o número de peito e alfinetes; devido ao evento ser
beneficente e as inscrições para os mesmos serem gratuitas.
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DA RETIRADA DO KIT:
Artigo 12º- Estará disponível para retirada na data e local ainda a ser definido pela
organização. Tal informação será viabilizada através de mídias sociais e site Lurdes
Salgados na semana que antecede o evento.
A RETIRADA poderá ser feita por qualquer pessoa que apresentar o RG, protocolo
de inscrição e o respectivo recibo de pagamento. O participante que não retirar o seu
kit na data e no horário estipulado ficará impedido de participar da prova e perderá o
direito ao kit.
IX. APURAÇÃO
Artigo 13º - A apuração da prova de 5 km será por sistema de chip, feito pela
empresa contratada pelos organizadores do evento e será considerado o tempo
bruto no “Geral” para os primeiros cinco colocados gerais masculinos e femininos.

X.

RESPONSABILIDADES

Artigo 14º - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer
acidente que o atleta por ventura venha a sofrer antes, durante ou após a prova.
Manterá uma ambulância no percurso e um posto médico na Saída/Chegada da
prova, para primeiros socorros e, se necessário, fará o encaminhamento para o
CAUE ou Hospital da cidade.
Artigo 15º - Os casos omissos e as dúvidas que ocorrerem, será resolvido pela
Coordenação Técnica e Comissão Organizadora da Prova.
Local de concentração dos atletas: Av. Altino Gouveia - Jardim Pinheiros – Centro de
Lazer do trabalhador CLT;
Local para estacionamento: Av. João Antunes dos Santos (trecho próximo ao CLT Centro de Lazer do Trabalhador); Largada/Chegada: Av. Altino Gouveia (trecho
entre a Av. João Antunes dos Santos e Portão principal do CLT).

XI. PREMIAÇÃO
Artigo 16º - Para receber a premiação, a comissão organizadora poderá solicitar a
apresentação de um documento de identidade, com foto original. A premiação da
provas será a seguinte:
Troféus- PROVA 5 km: Premiação para Masculino e Feminino no tempo Geral do 1°
ao 5° colocado.
PREMIAÇÃO MAIOR EQUIPE SOLIDÁRIA: 1° ao 3° (TROFÉUS).
Serão consideradas as equipes que inscreverem o maior número de atletas,
somadas as provas (5 km ou caminhada).
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Caso haja dúvidas quanto à residência do Atleta, a premiação poderá ser
efetuada na 2ª feira, dia 27/05, após a confirmação feita pela S.E.L.
XIII. Observações gerais:
Artigo 17º - Todos os atletas (5 km e caminhada) que completarem o percurso,
receberão mini troféu de participação.
- Kit de chegada da prova principal com frutas diversas.
XIV. Informações:
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Rua Prof. Ataliba Nogueira, 67 – Parque Terra Nova – Valinhos/SP (Parque
Municipal de Feiras e Exposições “Monsenhor Bruno Nardini”.) email:
esportes@valinhos.sp.gov.br
Fone: 3829-5030 / 3829-5033
Inscrições: sites: http://www.equipelurdessalgados.com.br.
https://minhasinscricoes.com.br/pt-br; http://www.corpuseventos.com.br e
http://www.runnerbrasil.com.br/;https://www.ativo.com

