
2ª Corrida Nossa Santa Casa

REALIZAÇÃO: Hospital Santa Casa da Misericórdia de Poços e Caldas
PARCERIA: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Poços de Caldas
DATA: 16 de outubro de 2022 (DOMINGO)
LARGADA: 08h00
LOCAL: Av Roma 1636 - Jardins de Florença (em frente ao MAKAI BEACH TENNIS &
SPORTS)

Regulamento geral

1. SOBRE A PROVA

A 2ª Corrida Nossa Santa Casa de Poços de Caldas é um evento esportivo
BENEFICENTE que visa promover a saúde na comunidade e angariar recursos para a
entidade. Serão abertas 500 inscrições nas modalidades caminhada de 6km (estrada de
terra), corrida de 6km (estrada de terra) e corrida de 13km (trail run).
A prova será realizada no dia 16 DE OUTUBRO DE 2022, com largada marcada para às 8h,
em frente ao MAKAI BEACH TENNIS & SPORTS, na  Av Roma 1636, no Jardins de
Florença.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar da 2ª Corrida Nossa Santa Casa atletas de ambos os sexos.

2.2 - A competição será dividida nas seguintes categorias e naipes no masculino e feminino,
premiando os 03 (três) primeiros atletas de cada categoria e os 05 (cinco) primeiros no
geral, masculino e feminino, tanto para a corrida de 6km, quanto para corrida de 13km.



FAIXA ETÁRIA

MASCULINO FEMININO

Até 19 anos Até 19 anos

De 20 a 29 anos De 20 a 29 anos

De 30 a 39 anos De 30 a 39 anos

anos De 40 a 49 anos anos De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos De 50 a 59 anos

Acima de 60 anos Acima de 60 anos

3. MODALIDADES:

● Caminhada de 6km (estrada de terra) - nível fácil
● Corrida de 6km (estrada de terra) - nível intermediário
● Corrida de 13km (trail run) - nível avançado

4. INSCRIÇÕES

4.1 - As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.runnerbrasil.com.br , pelo
WhatsApp (35) 99988-3059 (Setor de Comunicação da Santa Casa) ou pessoalmente na
Diretoria do Hospital (Praça Francisco Escobar, s/n - Centro, Poços de Caldas - MG) em
horário comercial.

4.2 - Informações necessárias:
● Nome completo
● CPF
● RG
● Data de nascimento
● Equipe (se tiver)
● Categoria (6km, 13km ou caminhada)
● Tamanho da camiseta
● Endereço + CEP
● Cidade
● E-mail
● Telefone de contato

4.3 - As inscrições serão LIMITADAS a 500 PARTICIPANTES e poderão ser feitas até 03
(três) dias antes da prova, ou quando se atingir o limite de vagas. Em caso de vagas

http://www.runnerbrasil.com.br


remanescentes, as inscrições poderão ser feitas no dia da prova, até 20 minutos antes da
largada.

4.5 - Os custos da inscrição serão os seguintes:

VALOR DAS INSCRIÇÕES

LOTE KIT VALOR

1° lote Número de Peito + Camiseta + Chip + Brindes R$ 55,00

2° lote Número de Peito + Camiseta + Chip + Brindes R$ 65,00

3° lote Número de Peito + Camiseta + Chip + Brindes R$ 75,00

Obs: 50% de desconto em cima do valor normal da inscrição (R$ 75,00) para pessoas
acima de 60 anos

4.6 - Não haverá REEMBOLSO por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus
PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, de nenhum valor correspondente
à inscrição, por motivos de desistência da parte do atleta.

4.7 - Camiseta

NORMAL PP, P, M, G e GG

BABY LOOK P, M, G e GG

4.8 - A escolha do tamanho da camiseta só poderá ser feita por quem fizer a inscrição até o
dia 20 DE SETEMBRO.  As demais serão feitas aleatoriamente.

5. ENTREGA DOS KITS

5.1 - O KIT conterá um chip, número de peito, camiseta personalizada do evento, além de
brindes dos patrocinadores.

5.2 -  Os KITS serão entregues um dia antes do evento, em local ainda a se confirmar. Para
pessoas de fora e para quem não conseguir pegar no dia anterior, os kits serão entregues
no dia da prova até o horário de 20 minutos antes da largada.

5.3 - O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante apresentação do
comprovante de pagamento, bem como documento oficial de identificação com foto.



5.4 - A organização oferta a opção da escolha do tamanho da camiseta no ato da
inscrição, portanto não haverá a possibilidade de troca do tamanho por escolha errada
no ato da entrega do kit.

6. PREMIAÇÃO

6.1 -
MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO: Todos os participantes que COMPLETAREM a
prova na modalidade inscrita ganharão medalhas de participação.

TROFÉUS: Terão direito a troféu os 05 primeiros colocados no Geral, feminino e
masculino nos 6k e 13k.

MEDALHAS POR FAIXA ETÁRIA: Terão direito a medalha os 03 primeiros
colocados em cada categoria (masculino e feminino).

6.2 - A medalha de participação será entregue após a chegada do atleta.

6.3 - PREMIAÇÃO ESPECIAL: A organização NÃO vai realizar premiação especial.

6.4 - Os atletas deverão aguardar a cerimônia de entrega dos prêmios para o recebimento
dos mesmos. Não haverá entrega posteriormente.

6.7 - Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita
à comissão organizadora da corrida, em até 10 minutos após sua divulgação.

7 – DA COMPETIÇÃO

7.1 - Será DESCLASSIFICADO o atleta que:
● Não cumprir rigorosamente o percurso;
● Dificultar a ação de outros concorrentes;
● Chegar sem o número de peito;
● Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;
● Pegar carona de automóveis, bicicletas e similares;
● Trocar o número de peito antes, durante ou depois da corrida;
● Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;
● Escapar da largada da prova, antes de seu início oficial;
● Desrespeitar qualquer norma deste Regulamento.



8. FORMAS DE PAGAMENTO

● Cartão de crédito, débito e PIX

9. TERMO DE CONSCIENTIZAÇÃO

8.1- Ao se inscrever, o atleta declara que:

a) Leu, aceita e concorda com o REGULAMENTO e todas as suas regras;

b) Está apto (saudável) a participar da prova;

c) Autoriza o uso de fotografias, filmagens ou outra gravação contendo imagens de
sua participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento,
por de veículos impressos, televisivos, internet, ou outros meios eletrônicos.

e) Está ciente de que a Comissão Organizadora da 2ª Corrida Nossa Santa Casa,
bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade
do mesmo.

f ) Está em dia com as vacinas da covid-19  e seguirá as orientações sanitárias em
vigor.

Quaisquer dúvidas podem ser retiradas com os organizadores, pelos telefones / WhatsApp
(35) 99988-3059 (Setor de Comunicação da Santa Casa de Poços de Caldas)  .


