
REGULAMENTO  
 CORRIDA DO MAIO AMARELO 2022 

 

OBJETIVO 

CORRIDA DO MAIO AMARELO, tem como objetivo difundir a educação 

do trânsito através da realização de eventos esportivos em São José do 

Rio Preto - SP 

1. DESENVOLVIMENTO 

1.1 - Data da realização do evento: 

A corrida e caminhada será realizada no dia 28 de maio de 2022. 

1.2 - Percurso e Horário de Largada da Prova: 

Corrida e Caminhada em distância de 5km com largada às 17h00min 

horas. 

Importante: o atleta é responsável por largar no horário indicado 
devendo chegar com antecedência ao local. A largada será 
encerrada 5 minutos após seu início, não serão computados os 
tempos de quem largar após este prazo. 

A largada ocorrerá no CENTRO REGIONAL DE EVENTOS DA 

CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a Avenida José Munia, 5650, 

Nova Redentora, CEP 15090-500, as 17:00hs. A prova poderá ter um 

atraso de até 30min. 

A prova terá duração máxima de 1h00min horas. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 – Informações Gerais 

Inscrições limitadas a 900 atletas, para corrida incluindo homens e 

mulheres e 100 atletas para caminhada incluindo homens e 

mulheres. As inscrições serão feitas a partir do dia 5 de Maio de 

2022 até o dia 07 de Maio de 2022, ou enquanto durarem as 

inscrições. 

Através do site www.runnerbrasil.com.br  

2.2 - VALOR DA INSCRIÇÃO 

http://www.runnerbrasil.com.br/


AS INSCRIÇÕES SERÃO GRATUITAS 

ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, 

caso seja alcançado o limite de atletas. 

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

3.1 – O PREENCHIMENTO POR COMPLETO E COM INFORMAÇÕES 

FIDEDIGNAS DO ATLETA NO CADASTRO DE INSCRIÇÃO NO SITE É 

OBRIGATÓRIO.  

3.2. AS INSCRIÇÕES SÃO INTRANSFERIVEIS SENDO ASSIM NÃO 

EXISTE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR A INSCRIÇÃO PARA UM 

TERCEIRO, E SE OUTRA PESSOA CORRER COM A INSCRIÇÃO DE 

DETERMINADA PESSOA, IMEDIATAMENTE OCORRERÁ 

DESCLASSIFICAÇÃO.  

3.3 – NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO APÓS O PRAZO DETERMINADO 

NESTE REGULAMENTO.  

3.4 – Caso o atleta tenha alguma dúvida entrar em contato pelo email de 

contato da plataforma de inscrições sendo certo que não serão 

respondidos questionamentos pessoais via mensagem de WhatsApp ou 

mídias sociais.  

TERMOS DE RESPONSABILIDADE 

Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que concorda que: 

4.1 - Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de 

quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros. 

4.2 - Está saudável e treinou apropriadamente para a prova. 

4.3 - Está ciente de que devem consultar médico e professor de 

Educação Física, especializado em preparar atletas para competições, 

em especial, corridas de rua. 

4.4 - Isentam organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores 

de quaisquer responsabilidades sobre os objetos deixados por ele no 

guarda-volumes. 

4.5 - Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo 

imagens de sua participação neste evento para finalidades legítimas de 



divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, internet 

ou outros meios eletrônicos. 

4.6 - Está ciente deste regulamento, que está à disposição para 

impressão aqui no site. 

4.7 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito 

oficialmente. Os atletas que não estiverem portando o nº de peito e o 

chip não serão autorizados a participar da prova e os que insistirem 

serão retirados da largada. 

4.8 - Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita 

totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois 

do EVENTO. 

4.9 - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico, no entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, 

um serviço de ambulância para remoção, e atendimento médico 

propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade será 

efetuado na REDE PÚBLICA sob-responsabilidade desta. 

4.10 - Seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, 

serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a 

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre 

as consequências desta decisão. 

5. CATEGORIAS 

5.1 – Categorias 

Geral Masculina e Feminina – 5KM 
 
Geral PCD – percurso 1km -Corrida de Inclusão Social 
 
6. KIT E CHIP  

6.1 - O kit do atleta será composto de: 

a) nº de peito; 

b) Chip descartável, um componente eletrônico que deverá ser afixado 

no calçado conforme modelo apresentado na entrega de kit; 



6.2 - O Kit do evento será entregue no CENTRO REGIONAL DE 
EVENTOS a Avenida José Munia, 5650, Nova Redentora, CEP 15090-
500, nesta cidade de São José do Rio Preto – SP no dia 28 de Maio 
das 10:00hs até 16:00hs. 
 
6.3 - O kit e o chip poderão ser retirados por terceiro, desde que seja 

maior de idade e apresente o documento de Identidade do atleta. 

6.4 - O atleta deverá conferir seus dados pessoais. Não serão aceitas 

reclamações cadastrais depois da retirada do chip e a organização da 

prova está desobrigada a fornecer classificação do atleta em caso de 

falha no chip. 

6.5 - O uso do n.º de peito e do chip será obrigatório. Estará 

automaticamente desclassificado o atleta que não os utilizar. 

6.6 – O tempo de prova e a classificação serão determinados 

eletronicamente por meio do chip e pela passagem do atleta nos tapetes 

localizados nas linhas de largada e chegada. Sem a utilização do chip 

não haverá classificação. 

6.7 - A largada da prova poderá sofrer alterações devido a necessidades 

dos organizadores, somente será dada a largada da prova após 

comprovação final do arbitro da FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

ATLETISMO, dando assim total segurança a todos os participantes. 

6.8 – A largada da prova acontecerá sobre quaisquer condições 

climáticas, ou seu adiamento ou mudança de data, caso a organização 

achar necessária essa poderá ser cancelada, adiada e ou atrasada por 

qualquer motivo que coloque em risco o participante. 

6.9 – A classificação dos atletas da premiação geral será feita pelo tempo 

bruto de prova, ou seja, tempo da largada até o horário de passagem do 

atleta pela cronometragem eletrônica do pórtico de chegada. A 

classificação dos demais atletas será por tempo liquido e terá somente 

caráter informativo, haja vista não haver premiação para categorias neste 

evento. 

7. PREMIAÇÃO 

Corrida: 

 
7.1 - Premiações com Troféus para os 5km 



7.1.1 – Os 5 primeiros colocados geral, da distância 5km receberão 

troféus do evento tanto no masculino quanto no feminino. 

8 - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS. 

 
8.1- Os dados coletados serão utilizados para os fins de cadastro do 
participante na respectiva corrida e são compartilhados entre os 
idealizadores do evento bem como seus divulgadores, podendo ser 
utilizado para fins de contato e envio de informações sobre eventos e 
comunicações de marketing, sempre observando as diretrizes e 
princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 
8.2 - Não comercializamos os seus dados pessoais, nem fornecemos à 
terceiros com fins de obter lucro. Pode haver compartilhamento de dados 
pessoais para terceiros apenas nas seguintes hipóteses: a) cumprimento 
de decisões judiciais ou requisições de órgãos públicos e autoridades 
competentes; b) empresas que prestam serviços de infraestrutura 
tecnológica e operacional; c) proteção em caso de inconsistências ou 
divergências ocorridos no evento; d) prestadores de serviço a exemplo 
de empresas de impressão de material para corrida e 
marketing/publicidade para divulgação do evento, sendo certo que nos 
casos dos itens “b, e “d” os dados pessoais acessados são o mínimo 
necessário para o desenvolvimento das atividades contratadas, 
observando a finalidade específica, sendo devidamente orientados da 
proibição de desvio de finalidade nos termos da lei; 
 
8.3- É utilizado protocolos de segurança para preservar a privacidade 
dos seus dados, seja através de medidas tecnológicas ou 
organizacionais, mas também recomenda medidas de proteção 
individual. Para manter a segurança e proteção dos seus dados pessoais 
caso utilize computadores públicos ou compartilhados, após preencher 
formulários faça a limpeza de cookies e certifique-se de que as suas 
informações não ficaram salvas, evitando que pessoas não autorizadas 
acessem e utilizem as informações sem o seu conhecimento e para 
finalidades deturpadas. 
 
8.4- Para inscrição na corrida, os sítios que anunciarem o evento irão 
direcionar os candidatos para o link do sítio eletrônico da empresa 
receptora das informações, sendo que os dados operados por esta 
devem observar as finalidades descritas no presente regulamento, 
todavia, cabe ao usuário observar a respectiva política de cookies e de 
privacidade, não havendo qualquer responsabilidade por parte do 
idealizador do evento e dos seus organizadores pelo conteúdo presente 
naqueles. 
 



8.5- Os dados pessoais tratados, após o cumprimento das finalidades 
para os quais foram coletados, serão eliminados, salvo se for necessário 
seu armazenamento para cumprimento das hipóteses legais. 
 

9 – Considerações finais 

9.1 - O atleta não poderá ultrapassar a linha de largada antes do início da 

corrida. 

9.2 - Não será permitido fazer atalhos, saindo do percurso oficial da 

corrida, fato este que acarretará a desclassificação do atleta pela 

Comissão Organizadora. 

9.3 - Atletas que participarem com nome, idade ou números trocados ou 

em outra faixa etária que não seja a dele, ou que cometer qualquer outro 

tipo de infração e ainda que agir de maneira antidesportiva, levando ou 

não vantagens, será desclassificado da corrida pela Comissão 

Organizadora. 

9.4 - Não poderão participar do evento atletas que façam comprovado 

uso de substância dopante. Poderá ser realizado exame antidoping nos 

atletas da Corrida, a critério da Comissão Organizadora. 

9.5- Os atletas que não subirem ao pódio na classificação geral terão 

acesso a classificação geral do evento no dia 01 de junho de 2022 no 

site aonde foi realizada a inscrição. 

9.6 - Poderão participar do evento pessoas independentes do sexo, raça 
e credo. 

9.7 - Não poderão participar atletas que fazem uso de substâncias 
dopantes. 

 

10 - COMISSÕES ORGANIZADORAS 

Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela 

Comissão Organizadora.  

Poderá a Comissão Organizadora indicar os locais para montagem de 

tendas de assessorias/treinadores e equipes de acordo com a 

disponibilidade de espaço na área da arena do evento, desde que não 

interfira no bom andamento da prova. 



Será colocada a disposição dos atletas, ao lado do local de largada um 

ponto para receber as bagagens (Guarda volumes). A devolução será no 

mesmo local, mediante a apresentação do comprovante de entrega do 

guarda volume. 

Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas a Comissão 

Organizadora poderá solicitar o remanejamento das tendas ou mesmo 

sua remoção. 

A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é 

única e exclusiva das assessorias, treinadores, academias, empresas, 

equipes ou clubes de corrida, eximindo a Comissão Organizadora de 

qualquer responsabilidade. 

Caso haja patrocínio de tendas conflitante com os patrocinadores do 

evento, poderá a COMISSÃO ORGANIZADORA, solicitar que as 

assessorias, treinadores, empresas, academias, equipes ou clubes de 

corrida, retirem sua(s) tenda(s) ou que a marca seja coberta. 

As tendas não poderão ter sistema de som que interfira na sonorização 

do evento e a COMISSÃO ORGANIZADORA sugere que as mesmas 

não ultrapassem os 20 metros quadrados no tamanho da tenda. 

A Comissão organizadora não se responsabiliza pela tenda ou danos 

causados a mesma e objetos deixados no seu interior. 

Caso ocorra à perda do comprovante, o atleta deverá esperar até a 

última pessoa a retirar os pertences, para que depois ele faça o 

reconhecimento e a retirada dos seus. O guarda volume permanecerá 

aberto no dia 28 de Maio de 2.022 no período das 15h00min às 

18h30min horas. 

No ato da inscrição cada participante deverá ler o regulamento e 
concordar que leu o regulamento, não podendo alegar falta de 
conhecimento do mesmo. 

Ao inscrever-se, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas 
de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, 
durante e depois do evento. 

Isentam organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores 
de quaisquer danos que venha a sofrer, antes, durante e após o 
evento. 



Ao inscrever-se, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, para que a 
qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico 
(ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro 
tipo de correspondência. 

Para o controle da cronometragem, a cada competidor será fornecido um 
chip. É obrigatório estando ele no número de peito, ou deverá ser 
aplicado no cadarço do tênis do pé direito. Cada atleta terá um código 
numérico no chip, o qual não poderá ser trocado, ato este passível de 
desclassificação. 

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. O 
participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será 
responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a 
sofrer. 

O participante da prova cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de 
qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 
qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet 
e qualquer mídia em qualquer tempo. 

O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e 
capacidade atlética, e treinou adequadamente para o evento. 
Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de 
teste ergométrico prévio para todos os participantes. 

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. 

A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no 
entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de 
ambulância para remoção. O atendimento médico, tanto de emergência 
como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob 
responsabilidade desta. 

O atleta ou seu (acompanhante) responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção, transferência, hospital, serviço 
de emergência e médico, entre outros) eximindo a organização de 
qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências 
desta decisão. 

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas, 



independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que porventura os participantes venham a sofrer 
durante a sua participação. 

A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos pessoais ou morais causados 
pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo 
seus atos, de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem 
prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas 
alterações no momento da retirada do Kit. 

O posicionamento escolhido pelo participante na largada, disponibilizado 
pela organização, é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 
auxiliar para alcançar vantagem. É proibido o auxílio de terceiros, bem 
como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização. 

Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e 
obstáculos que possam existir no percurso. A organização não se 
responsabiliza por possíveis defeitos na pista. 

Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se 
conflitante com os patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, 
poderá aparecer em propaganda dentro da área do evento. 

Os organizadores poderão suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força 
maior. 

Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à 
organização. 

Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, 
por escrito, até 5 dias após a primeira publicação do resultado no site do 
evento. 

A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, 
poderá ser cancelada caso as condições ponham em risco a integridade 
física dos participantes. 

Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será 
passível de desclassificação. 

O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou 
pular a grade no momento da largada estará passível de 
desclassificação. 



A organização poderá realizar exame antidoping para os participantes, 
de acordo com a necessidade do evento. 

Haverá postos de hidratação no percurso.  

O valor pago a título de inscrição, se for o caso, não será devolvido em 
hipótese alguma. 

O participante fica ciente de que os serviços de fornecimento do chip de 
cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados, divulgação e 
publicação dos mesmos, são dependentes de equipamentos eletrônicos 
de transmissão de dados. Estes equipamentos podem sofrer algum tipo 
de interferência e perda de informações. Neste caso, ficam isenta a 
organização e realizadores do fornecimento dos mesmos. Por 
segurança, a organização disponibilizará equipes de anotadores para 
verificar a ordem de chegada dos participantes. 

Poderá a organização receber ou solicitar informações aos participantes 
para que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento 
dos resultados. 

Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão 
Organizadora, que terá decisão final. 

Comissão Organizadora 


