
 
 

REGULAMENTO 8ª CORRIDA INSTITUTO COZIMAX 

1 – PROVA ADULTA 

A  8ª Corrida do Trabalhador do Instituto Cozimax é uma realização do departamento de 
esportes da empresa COZIMAX Móveis Mirassol. 

2 – OBJETIVO 

Este evento tem por finalidade promover a qualidade de vida através do atletismo no 
município de Mirassol e região, possibilitando momentos de lazer e sociabilização.   

2.1 O evento será realizado no dia 29 de maio de 2022, largada e chegada na empresa 
Cozimax, situada na Av. Nilo Pandolphi nº 3656, Parque Industrial em Mirassol- SP 

2.2 A largada para os 21k está prevista para as 6h30; para os 5k e a caminhada está prevista 
para às 7h; e para as categorias infantis, às 8h, podendo ter um atraso máximo de 15 minutos. 

2.3 O evento terá um percurso de 5 km e 21 km de corrida e 3 km de caminhada, além da 
Corrida Kids na pista de Atletismo da empresa. 

2.3-1 Teremos no dia, apresentações de Mini-Atletismo, contendo salto em distância e 
arremessos de peso, para motivar as crianças a prática da modalidade em nosso instituto 
(não serão abertas inscrições, será gratuito e facultativo). 

2.4 A cronometragem do evento adulto será através de chip, e a organização técnica serão 
realizadas pela Equilibrio Esportes. 

2.5 A cronometragem do evento Kids, será de responsabilidade dos colaboradores da 
empresa Cozimax Moveis. 

3 – INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão feitas através do site: www.equilibrio.esp.br/ a não ser as equipes 
que farão pelo e-mail: equilibrioesportescrono@gmail.com 

3.2 As inscrições terão inicio no dia 26/04/2022 e devem ser feitas e pagas até o dia 
26/05/2022 às 23h59, após está data não será aceita novas inscrições. NÃO HAVERÁ 
INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO. Confira na tabela abaixo os valores: 

 

 

http://www.equilibrio.esp.br/
mailto:equilibrioesportescrono@gmail.com


 

Inscrição Valor Data limite 

Corrida - ADULTOS R$ 50,00 26/05/2022 

Caminhada R$ 30,00 26/05/2022 

IDOSOS (60+) R$ 30,00 26/05/2022 

INFANTIL 6 à 14 anos R$ 20,00 26/05/2022 

Equipes (acima de 10 Atletas 
ADULTOS, sem IDOSOS) 

R$ 45,00 26/05/2022 

 

3.3 Idosos acima de 60 anos pagarão metade do valor da inscrição denominada ADULTO. Se 
o idose fizer parte de uma equipe, ele ainda pagará metade do valor adulto, não sendo 
contabilizado como pagante da equipe. 

3.5 Atletas PCD terão inscrições gratuitas durante todo o período de inscrições. 

3.6 Crianças terão as inscrições no valor de R$ 20,00, pois receberão um kit  elaborado e 
diferenciado dos adultos, sendo atrativo para nossos projetos sociais do Instituto. 

3.7 A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos e/ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidade/ 
disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

3.8 Para retirar o kit, os Atletas deverão trazer documento com foto (RG ou CNH) e 
comprovante de pagamento do kit (impressão, print ou a tela do site). Não é necessário 
passaporte vacinal. 

• Lote único – Respeitando o item 3.2 

Corrida 5 km e 21 km: R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Caminhada 3 km: R$ 30,00 (trinta reais) 

Idosos 5 km e 21 km e caminhada: R$ 30,00 (trinta reais) 

Assessorias: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) acima de 10 pessoas.  
 
 Crianças - R$ 20,00 (vinte reais) 

• Todas as inscrições pela internet terão acréscimo da taxa administrativa de boleto. 

• Será considerada inscrição válida e efetiva somente quando a confirmação do 
pagamento da taxa de inscrição. 

 

 

 



 

5 – KIT DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 O kit de participação do evento, vinculado a inscrição para a corrida de 5 km, 21 km é 
composto de: 

 • Número de Peito com alfinetes de uso obrigatório e intransferível. 

 • Fruta, água 

 • Isotônico (apenas 21k) 

 • Camiseta alusiva do evento 

 • Medalha de participação 

 

5.2 O kit de participação do evento, vinculado a inscrição para a Corrida Kids, é 
composto de: 

 • Número de Peito com alfinetes de uso obrigatório e intransferível. 

 • Frutas e água. 

 • Camiseta alusiva do evento 

 • Medalha 

 • Viseira 

 • Sacochila 

 • Garrafinha 

5.3 O kit de participação do evento, vinculado a inscrição para a Caminhada, é composto 
de: 

 • Frutas e água. 

 • Camiseta alusiva ao evento 

 

6 – RETIRADA DO KIT 

6.1 A retirada do kit será feita nos seguintes horários: 

• No dia 28/05/2022 ,sábado, dia anterior a prova, na empresa Cozimax - situada na Av. Nilo 
Pandolphi, 3656, Parque Industrial em Mirassol. Das 14h00 às 18h00. 

• No dia da prova a partir das 6h00 até às 6h30 mediante a apresentação do documento 
original e/ou comprovante de pagamento no local da prova. 

7 – CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA 

7.1 A classificação dos atletas na prova será definida conforme a sua colocação (tempo/ 
ordem de chegada – tempo bruto) e será publicada no site do evento no informe “Resultado”. 



7.2 Classificação da prova de 5 km e 21 km será do 1º ao 5º geral masculino e feminino, e os 
5 primeiros colocados por faixa etária feminino e masculino. 

8 – PREMIAÇÃO 

8.1 Todo atleta que completar o evento em conformidade com este regulamento, terá 
direito as premiações específicas. 

8.2 As premiações para as categorias por faixa etária serão feitas logo após a premiação 
geral. 

8.3 Todo atleta com colocação entre 1º e 5º lugar nas categorias Geral Masculino e Feminino 
receberá um troféu e a premiação abaixo descrita. 

                           

 

    Premiação Geral nos 21km 

1º R$ 350,00 + Troféu 
2º R$ 250,00 + Troféu 
3º R$ 150,00 + Troféu 
4º R$ 130,00 + Troféu 
5º R$ 100,00 + Troféu 

  

                                   Premiação Geral nos 5km 

1º R$ 250,00 + Troféu 
2º R$ 150,00 + Troféu 
3º R$ 130,00 + Troféu 
4º R$ 100,00 + Troféu 
5º R$ 50,00 + Troféu 

 

 9 – PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

                                             MASCULINO E FEMININO ADULTO 5 km 

Geral 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
16 a 18 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
19 a 24 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
25 a 29 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
30 a 34 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
35 a 39 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
40 a 44 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
45 a 49 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
50 a 54 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
55 a 59 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
60 a 64 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
65 a 69 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
70 a 74 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 

Acima 75 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
Misto PNE 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 



 

 

MASCULINO E FEMININO ADULTO 21 KM 

Geral 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
16 a 18 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
19 a 24 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
25 a 29 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
30 a 34 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
35 a 39 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
40 a 44 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
45 a 49 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
50 a 54 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
55 a 59 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
60 a 64 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 

Acima de 65 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 4º troféu 5º troféu 
 

INFANTIL  - CORRIDA KIDS 

Masculino e feminino 

Até 6 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 
7 a 8 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 

9 a 10 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 
11 a 12 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 
13 a 14 anos 1º troféu 2º troféu 3º troféu 

Misto PNE 1º troféu 2º troféu 3º troféu 
 

 

TROFÉU 3 MAIORES EQUIPES 

Maior equipe 1º troféu 2º troféu 3º troféu 
 

 9. 1 Para definir a categoria, será considerado o ano de nascimento do atleta, na retirada 
da numeração o atleta deverá apresentar um documento que comprove o ano de 
Nascimento, RG, Carteira de motorista, Carteira de Trabalho e outros com foto. 

 

 9.2 IMPORTANTE 

Declaro que: 

9.2.1 Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para participação, 
gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento. 

- Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim 
causados durante a minha participação neste evento. 

- Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive 



direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem 
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, 
representações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a 
qualquer tempo, local ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que venham a ser 
implementadas no mercado para este e outros eventos. 

9.2.2 Somente poderão participar do EVENTO, ATLETAS que não estejam suspensos pela 
CBAT, que não façam uso de substâncias proibidas, ou ainda que não estejam cumprindo 
qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou Federações. 

9.2.3 O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 
para alcançar qualquer tipo de vantagem. 

9.2.4 É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico 
sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

9.2.5 Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA. 

9.2.6 A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

9.2.7 O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, 
e treinou adequadamente para o EVENTO. 

 

10 – REGRAS GERAIS DO EVENTO. 

10.1 Ao participar deste EVENTO, ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

10.2 Ao participar deste Evento, o atleta 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 e qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 
divulgação, promoções, internet e qualquer outra mídia em qualquer tempo. 

10.3 Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para 
remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na rede pública 
sob responsabilidade desta. 

10.4 O atleta ou 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. 

10.5 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 
para orientação dos participantes. 

10.6 Serão colocados à disposição dos atletas inscritos sanitários e guarda-volumes, 
localizados próximo da largada e chegada. 

10.7 A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda-
volumes tais como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, 
de som ou celulares, cheques de crédito, etc. 



10.8 A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado do guarda-
volumes uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

10.9 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por 
qualquer extrativo de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer 
durante a participação do evento. 

10.11 Recomendamos rigorosamente a avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas. 

10.12 Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido 
pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou 
em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. 

10.13 A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no 
evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo. 

10.14 Poderão os organizadores/ realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

10.15 O atleta que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 
regulamento, ou por omissão deixa de comunicar (com registro por escrito e devidamente 
recebidos pelos organizadores) a organização qualquer impedindo de sua parte, poderá a 
qualquer tempo ser desclassificados deste evento. 

10.16 O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e patrocinadores, 
em seu nome e de seus sucessores. 

10.17 Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não 
comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova. O número 
de peito deverá ser fixado na parte frontal de sua camiseta. 

10.18 É obrigatório o uso do número de peito, sendo que qualquer mutilação ou má 
visualização de tal número implicará na desclassificação do atleta ou poderá ser retirada 
antes do funil de chegada pelos fiscais do evento. 

10.19 Organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento 
sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações na 
retirada do Kit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGULAMENTO INFANTIL 

1. PROVA KIDS 

A Corrida Kids é uma realização do departamento de esportes da empresa COZIMAX. 

2. OBJETIVO 

A Corrida Kids tem por finalidade incentivar a prática do atletismo entre crianças e jovens da 
comunidade, oferecer qualidade de vida através do esporte e possibilitar momentos de lazer 
para toda família. 

3. EVENTO 

O evento será realizado no dia 29 de Maio de 2022, com largada e chegada na pista de 
atletismo da empresa Cozimax, localizada na Av. Nilo Pandolphi nº 3656, Mirassol- SP. 

3.1 A largada para a primeira categoria está prevista para às 8h. 

3.2 A corrida terá percursos de 50m (até 6 anos e PNE), 100m (7 e 8anos), 150m (9 e 10 
anos), 200m (11 e 12 anos) e 250m (13 e 14 anos). de acordo com cada categoria. 

3.3 A cronometragem da competição e organização técnica será realizada pela empresa 
Cozimax. 

4- INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições iniciam no dia 26de Abril e se encerram no dia 26 de Maio ou quando 
atingir o número máximo de 200 inscritos. 

4.2 As inscrições serão feitas através do site: www.equilibrio.esp.br/ a não ser as equipes 
que farão pelo e-mail: equilibrioesportescrono@gmail.com 

4.3 Fica estabelecido OBRIGATÓRIO a todos os inscritos na Corrida Kids Cozimax, serem 
autorizados por seus pais, ou representantes legais, a participarem do evento. 

4.4 A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ainda adicionar 
ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidade/ disponibilidades 
técnicas/ estruturais sem prévio aviso. 

4.5 Os inscritos deverão levar no dia do evento documento (RG, CPF) para confirmação da 
presença e retirada do número de peito. 

http://www.equilibrio.esp.br/
mailto:equilibrioesportescrono@gmail.com


5- CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA 

 A classificação dos atletas na prova será definida conforme a sua colocação 
(tempo/ordem de chegada/tempo bruto) e será publicado os 3 primeiros colocados de cada 
categoria em nossas redes sociais oficiais. 

6 – PREMIAÇÃO 

Todo atleta que completar o evento em conformidade com este regulamento, terá 
direito a medalhas e a partir dos 6 anos, teremos troféu para os três primeiros colocados. 

7 – PREMIAÇÃO 

 7.1 Para definir a categoria, será considerado o ano de nascimento do atleta, na retirada 
da numeração o atleta deverá apresentar um documento que comprove o ano de nascimento. 

 7.2 IMPORTANTE 

Declaro que: 

7.2.1 Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para participação, 
gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento. 

- Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim ou 
pelo menor que sou responsável, causados durante a minha participação neste evento. 

- Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem e do menor sobre 
minha reponsabilidade (inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer 
rendas que vierem a serem auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, 
transmissão de TV, clipes, representações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, 
licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que 
venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos. 

7.2.2 É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico 
sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

 

8 – REGRAS GERAIS DO EVENTO KIDS 

8.1 Ao participar deste EVENTO, o INSCRITO assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem e 
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação antes, durante e depois do EVENTO. 

8.2 Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção. 
Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na rede pública sob 
responsabilidade desta. 

8.3 O atleta ou 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. 

8.4 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 



para orientação dos participantes. 

8.5 Poderão os organizadores/ realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

8.6 Organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento 
sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento. 

 

Informações:  (17) 97400-4311 - Maikon/ Coordenador de Esportes – Cozimax 

    (17) 3253-9020 Cozimax 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


