5ª Corrida Noturna
Clínica do Tênis
REGULAMENTO GERAL
Ano 2017

5ª CORRIDA NOTURNA CLÍNICA DO TÊNIS
A 5ª Corrida Noturna Clínica do Tênis de Avaré, é uma prova de pedestrianismo de
rua promovida pela empresa Clínica do Tênis e organizada em caráter de competição aberta pela
Equipe Esporte na Veia e regida pelo presente regulamento abaixo.
CAPITULO l - CONSTITUIÇÃO
Art.1º – A Prova é uma competição de pedestrianismo de aproximadamente 7.000 metros a ser
realizada no dia 02 de dezembro de 2017, às 19h30, na qual participarão pessoas de ambos os sexos
distribuídas nas seguintes categorias:
Categorias

Anos Completos

Master ''A'' Masculino e Feminino

16 a 29 Anos

Master “B” Masculino e Feminino

30 a 39 Anos

Master ''C'' Masculino e Feminino

40 a 49 Anos

Veterano “ A” Masculino e Feminino

50 a 59 Anos

Veterano “B” Masculino e Feminino

Acima de 60 Anos

Idade mínima: 16 Anos.
Obs: A organização informa que a idade a ser considerada para os efeitos da inscrição e
classificação por faixa etária, será de anos completos até 31/12/2016.
Obs: A prova terá duração máxima de 1 hora e 15 minutos a partir da largada
CAPITULO ll - INSCRIÇÃO
ART. 2º- Para a inscrição será cobrado o valor de R$40,00 (quarenta reais) mais a taxa do site e
somente serão aceitas inscrições impreterivelmente até o dia 29 de Novembro de 2017 ou antes,
caso atinja o número limite de inscritos 250 atletas.
Obs: Para atletas com 60 anos completos ou mais o valor da inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais)
mais a taxa do site e somente serão válidas mediante comprovação na retirada do kit.
ART. 3º – Os atletas
da prova deverão inscrever–se somente através do site;
www.runnerbrasil.com.br. A inscrição somente será validada após o pagamento da mesma.
Obs1: No caso de inscritos menores de 18 (dezoito) anos, será obrigatória a retirada do KIT por um
responsável legal onde o mesmo deverá entregar um termo de responsabilidade assinado pelo
responsável legal. Em anexo o termo a ser preenchido.
Obs 2: A inscrição é pessoal e intransferível e não poderá ser substituída por outra, em qualquer
situação. O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer
acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
empresa organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.
Obs 3: Não serão realizadas inscrições no dia do evento.
Obs 4: A empresa organizadora 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.

CAPITULO lll - LARGADA E CHEGADA
ART.4º- - A prova terá como local de largada e chegada a Rua Pernambuco número 1521 defronte
a empresa Clínica do Tênis às 19h30, indiferente a qualquer condição de tempo .
CAPITULO lV - PREMIAÇÃO
ART.5º - Não haverá premiação em dinheiro.
ART.6º- Premiação em troféus, medalhas e camisetas:
Troféus para os 05 primeiros colocados masculino geral e para as 05 femininas geral. Informamos
que os atletas classificados entre os 05 gerais masculino e feminino não serão classificados nas
categorias por idade.
Troféus para os 03 primeiros de cada categoria informada anteriormente.
Obs: Somente os primeiros 250 atletas inscritos e pagantes do valor de R$ 40,00 mais a taxa
do site receberão gratuitamente a camiseta alusiva ao evento, medalha de participação e o
isotônico. O tamanho das camisetas estarão dispostos conforme a disponibilidade onde o atleta na
retirada do kit escolherá o tamanho. Caso não tenha mais o tamanho desejado pelo atleta, o mesmo
deverá escolher outro.
CAPITULO V - CONTROLE DA PROVA
ART.7º- A apuração da prova será através de Chip eletrônico realizado por uma empresa
especializada em cronometragem eletrônica onde todos deverão terminar a prova com a numeração
de inscrição, como também o CHIP Eletrônico que será fornecido pela empresa e que após o
término deverá ser devolvido.
Obs 1: O atleta que não devolver o chip após a corrida será cobrada uma taxa extra de R$ 30,00
pela perda do chip.
Obs 2: O tempo de todos os corredores que participarem da corrida será cronometrado e informado
posteriormente no site www.runnerbrasil.com.br. O uso do chip é obrigatório, para fins de
classificação e cronometragem do tempo, durante todo o percurso da corrida.
Obs 3: O chip deve ser amarrado no cadarço do pé esquerdo do atleta na posição vertical.
CAPITULO VI – ENTREGA DO KIT
ART.8º- O Kit contendo a camiseta e numeração serão entregues no dia 01 de Dezembro a partir
das 9h00 até as 17h00 na loja Clínica do Tênis situada na Rua Pernambuco número 1521.
Para a retirada do Kit será obrigatório a apresentação do comprovante de pagamento.
Obs 1: Atletas de fora (outros municípios) caso queiram retirar o Kit antes da prova deverão
comunicar a organização. O Kit será entrega no máximo até as 19h para os atletas de fora do
município.
Obs 2: O atleta que fizer o pagamento e não retirar o kit, a empresa irá guarda-lo até 07 dias úteis
após a data do evento. Caso o atleta queira que a empresa mande por Sedex, o mesmo deverá
depositar o valor das custas incluindo embalagem, despesas de envio, etc.
Obs 3: O kit será composto por uma camiseta alusiva ao evento, o número do atleta, alfinetes, 01
isotônico e 1 medalha de participação (pós prova).
Obs 4: No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de
peito. Não serão aceitas reclamações cadastrais como também dos itens que compõem o kit, após
sua retirada.
Obs 5: Será permitida a entrega do kit para um terceiro desde que esse tenha em mãos o
comprovante (boleto) pago e que conste na lista de inscritos.

CAPITULO VIII - NORMAS GERAIS
ART.09º - É obrigatório o uso do número de corrida em local visível à frente do corpo do atleta,
como também o chip eletrônico que deverá ser amarrado em um dos tênis do atleta. O número não
pode sofrer qualquer tipo de alteração.
ART.10º - Toda a inscrição de atleta deixará claro que o mesmo goza de perfeito estado de saúde
eximindo a comissão organizadora da prova, bem como dos patrocinadores, de quaisquer
responsabilidade.
ART. 11º – Na ficha de inscrição do atleta deverá conter o nome completo, sexo, data de
nascimento, endereço, número do RG, clube ou patrocinador, CEP, cidade e telefone.
ART. 12º - Haverá atendimento de primeiros socorros na largada, chegada e durante o percurso da
prova. Caso necessite de algum atendimento especial o mesmo será encaminhado ao setor público
de saúde do Município de Avaré.
ART. 13º - Todos os atletas participantes deverão obedecer ao trajeto do percurso estabelecido pela
comissão organizadora da prova, com a penalização de desclassificação se o atleta não o fizer.
ART. 14º – A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por
incidentes que venham ocorrer com os atletas no decorrer da prova.
ART. 15º – Ao participar da prova, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor do seu perfeito estado de saúde, eximindo assim qualquer responsabilidade da comissão
organizadora e patrocinadores. Assumi também 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.
ART. 16º - A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos PARTICIPANTES. Por se tratar de vias públicas, os atletas deverão observar e tomar
cuidado com os desníveis e obstáculos que podem existir ao longo do percurso. A
ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por possíveis defeitos na pista; como também acidentes
que possam ocorrer por ser local de acesso de veículo.
ART.17º - Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral cedem
todos os direitos de utilização de imagem/som para a organização da 5º Corrida Noturna Clínica do
Tênis para seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou publicitários
relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
ART.18º - Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos PARTICIPANTES; A
ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente.

ART. 19º - No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse
regulamento.
ART. 20º - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova.

Desejamos uma excelente corrida a todos.
Organização da 5º Corrida Noturna Clínica do Tênis.

Autorização de Corrida para menores de 18 anos completos
Eu_______________________________ (nome responsável) autorizo o atleta _______________
________________________ a participar da 5ª Corrida Noturna Clínica do Tênis no dia
02/12/2017 as 19h30 com largada e chegada em frente a loja e declaro que li e concordo com o
regulamento da prova isentando a organização da prova como também o patrocinador oficial de
qualquer responsabilidade.
Declaro ainda que a pessoa qual sou responsável goza da perfeita saúde física para participar da

corrida.
Sem mais e de acordo

_____________________________________
Nome/RG

