2ª CORRIDA PELA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO.
“CORRA POR MIM”

15 de Abril de 2.018
O evento é uma realização da CLÍNICA STIMULUS TERAPIAS INTEGRADAS

REGULAMENTO
1. A PROVA:
1.1. A 2ª CORRIDA PELA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO é composta pela metragem
de 10 Km e 5 Km de corrida, 2 Km de caminhada e mais uma prova Kids de 300 mts
serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados na geral, masculino e feminino com
Troféu, os 3 (três) primeiros de cada categoria com medalhão, todos que concluírem a
prova receberão medalha de participação.
1.2. O local de concentração e largada será na Praça da Matriz, Tatuí- SP.
1.3. A largada da corrida será às 8h00 e da caminhada às 8h05, já o evento Kids
ocorrerá após a chegada do último colocado dos 10 Km.
1.4. Após o apito de largada, o atleta terá 05 minutos para passar pelo pórtico de
largada. O não cumprimento desta regra resultará na desclassificação do mesmo.
1.5. A prova terá duração máxima de 2h.
1.6. Para a Corrida e Caminhada poderão participar atletas de ambos os sexos Inscritos
de acordo com o regulamento oficial da prova.
1.7. A inscrição acontece pelo site www.runnerbrasil.com.br ou presencialmente na
loja Podium Sports no endereço Rua Quinze de Novembro,299 - Centro - Tatuí - SP no
valor de R$ 50,00. Equipes com 10 ou mais participantes terá um desconto de R$ 5,00
por participante inscrito. Ao realizar a inscrição com 10 ou mais inscritos, enviar a lista
por email (stimulusterapias@gmail.com).
OBS: Não serão aceitas inscrições no dia da prova.
2. PERCURSO:
2.1. O percurso será de 10 km e 5km para corredores e 2 km para caminhantes
conforme mapa disponível no material de divulgação do evento (cartazes, fichas de
inscrição, jornais, site, etc.).
2.2. Haverá ponto de controle intermediário no percurso e todos os atletas deverão ter
seu chip registrado neste local. A ausência deste registro será considerada como
percurso incompleto e o atleta será desclassificado.
3. KIT ATLETA:

3.1. O kit atleta será composto por: • Número de peito; • Chip descartável; • Medalha
de participação (entregue no final da prova).
3.2. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização
ficará impedido de participar da prova.
3.3. Não serão entregues kits fora do período/horário determinado.
3.4. A nenhum dos participantes da Corrida, será permitido participar sem o número
de peito fornecido, ato este passível de desclassificação.
3.5. No momento da retirada do Kit Atleta, o atleta (ou responsável por retirar o kit)
deverá conferir seus dados e o número de peito. O fornecimento do número de peito a
outrem implicará na desclassificação do participante inscrito.
3.6. Para retirar o Kit Atleta o atleta deverá apresentar o comprovante de inscrição ou
o RG ou ainda um documento original com foto.
3.7 Para retirar o Kit Atleta para outro participante, será necessário apresentar o
comprovante de inscrição, ou uma cópia do RG do participante,
3.8 O local e horário da entrega dos kits será divulgado com antecedência através das
redes sociais
3. PARTICIPAÇÃO:
3.1. Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão ter atenção aos
desníveis e obstáculos que podem existir ao longo do percurso. A organização não se
responsabiliza por possíveis defeitos na pista (ruas e/ou avenidas) do trajeto. Por conta
disto, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que integram o evento
com antecedência.
3.2. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem
serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular grades, cavaletes e cones
que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento das provas. O
descumprimento destas regras causará a desclassificação da atleta.
3.3. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção
apresentada no sistema online, o participante aceita todos os termos do regulamento
e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o
“Termo de Responsabilidade e Uso de Imagem”.
4. CATEGORIAS PARA CORRIDA 5 KM E 10 KM, MASCULINO E FEMININO:
* 16 a 26 anos:
* 27 a 37 anos:
* 38 a 48 anos:
* 49 a 59 anos:
* 60 a 69 anos:
* acima de 70 anos.
Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação.
Para efeito de premiação por faixa etária, valerá o ano de nascimento. Eventuais
recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 15 minutos após a
divulgação do resultado.

*As 3 primeiras equipes com o maior número de atletas que concluírem a prova será premiada
com Troféu de 1º, 2º e 3º Colocado.

5. GERAL.
5.1. Ao participar, o atleta assume a responsabilidade pelos dados fornecidos no
momento da inscrição online ou pessoal e aceita totalmente o Regulamento da Prova,
tendo ciência de suas condições físicas e de saúde para participação das provas.
5.2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica
para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos
mesmos.
5.3. O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar da prova o atleta
que não estiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva.
5.4. 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.
5.5. Haverá uma ambulância com equipe médica no local da largada/chegada.
5.6. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta venha a sofrer durante o
transcorrer do evento, não serão de responsabilidade dos organizadores e
patrocinadores da prova.
5.7. Todo atleta deverá estar calçado, o não cumprimento dessa regra resultará na
desclassificação do mesmo.
5.8. O participante que ceder seu número de peito e ou chip da corrida para outra
pessoa e não comunicar aos organizadores do evento formalmente por escrito será
responsável por qualquer acidente ou dano que venha sofrer, isentando o
atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
5.9. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores
e apoiadores, de nenhum valor correspondente à inscrição, equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o
motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas/ participantes venham a sofrer durante a participação neste evento;
5.10. É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta. O não cumprimento
desta regra resulta em desclassificação;
5.11. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em
geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a 2ª Corrida pela
Conscientização do Autismo, seus patrocinadores, apoiadores e a organização da
prova;
5.12. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por
escrito, até trinta minutos após a divulgação;
5.13. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
sinalização para a orientação aos participantes;
5.14. A prova acontecerá sob qualquer condição climática, podendo ser cancelado caso
condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes;
5.15. Ao longo do percurso, haverá postos de hidratação.

5.16. 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.
5.17. Todo atleta que participar do evento está concordando que imagens feitas pela
organização possam ser fotografadas ou filmadas de qualquer distância.
6. FINAL.
6.1. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível
de desclassificação.
6.2. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão
Organizadora, que terá a decisão final.
6.3. A Organização se reserva o direito de alterar o percurso descrito no regulamento,
se necessário for, visando melhorias na qualidade e segurança da prova.
6.4. Ao participar deste evento, o inscrito concorda com todo e qualquer
procedimento descrito neste regulamento.

