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REGULAMENTO
7ª. CORRIDA DO REI – HOLAMBRA SP
DIA: 28/04/2019 (domingo)

HORÁRIO: 08:00h

DISTÂNCIAS: Corrida - 5 km ou 10 km; Caminhada - 5 km
LOCAL DA LARGADA/CHEGADA: Portal do Moinho - Alameda Mauricio de Nassau
REALIZAÇÃO: CORPUS EVENTOS E A3 SPORT
APOIO: Prefeitura Municipal de Holambra

INSCRIÇÕES (Somente pela internet):
Procedimento: - preencher a ficha cadastral no site www.corpuseventos.com.br até
25/04/2019, estando sujeitas a encerramento antes do prazo. Valor inicial individual
de 08/03/2019 a 18/04/19: R$ 80,00 (oitenta reais) mais a taxa de conveniência
bancária e de 19/04/2019 a 25/04/2019: R$ 90,00 (noventa reais) mais a taxa de
conveniência bancária, para as modalidades de corrida 5k e 10k e caminhada.
Camiseta para todos os inscritos e medalha de participação a todos os concluintes.
VALORES:
- de 08/03/2019 a 18/04/2019 - R$ 80,00 (oitenta reais) + taxa R$ 6,00.
- de 19/04/2019 a 25/04/2019 - R$ 90,00 (noventa reais) + taxa R$ 6,00.
- Para moradores portando o Cartão Cidadão Holambrense terão desconto de 20%
no primeiro lote cujo valor final será de R$ 64,00 (setenta e quatro reais) mais a taxa
de conveniência. Já no segundo lote o valor será de R$ 72,00 (setenta e dois reais)
mais a taxa de conveniência.
- Será concedido um desconto de 50% para maiores de 60 anos e também para os
portadores de necessidades especiais (PNE) com comprovação.
Obs.: As inscrições poderão ser encerradas antes do dia 25/04/2019, caso seja
atingido o número limite de inscrições. Excepcionalmente após esta data,
havendo disponibilidade de vagas, as últimas inscrições de corrida poderão
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ser reabertas ao valor de R$ 100,00 (cem reais). No dia da prova não serão
aceitas inscrições.
- Os atletas menores de 18 anos (mínimo de 14) deverão ter suas inscrições
efetivadas pelos pais ou responsáveis portando RG e CPF do menor e do maior.
Haverá uma caminhada de 5 km sem finalidade competitiva. Não haverá idade
mínima para a caminhada.

MODALIDADES:
- Corrida de 5 km: de 14 anos em diante
- Corrida de 10 km: de 16 anos em diante
- Corrida de 5 km para portadores de necessidades especiais (PNE) de 16 anos em
diante
- Caminhada de 5 km: Todas as Idades

PREMIAÇÃO:
- Troféu aos três primeiros no geral masculino e feminino nas corridas de 5 e 10k;
- Troféu aos três primeiros no geral PNE na corrida de 5 km;
- Troféus aos três primeiros holambrenses masculino e feminino nas provas de 5 e
de 10km;
- Troféu à equipe holambrense mais numerosa de inscritos (englobando todas as
modalidades juntas).
- Troféu à equipe externa mais numerosa de inscritos (englobando as duas corridas
juntas).
- Medalha de participação a todos os concluintes.

KIT DE PARTICIPAÇÃO e CAMISETA:
- corrida: Camiseta, Número de Peito, 4 Alfinetes e Chip de cronometragem
- caminhada: Camiseta, Número de Peito, 4 Alfinetes
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ATENÇÃO: No dia do evento não serão efetuadas trocas de tamanho ou tipo de
camisetas nem troca de modalidade.
Os kits de participação serão entregues:
- no dia 27/04/2019, sábado, das 13 às 17h no Centro de Convenções ao lado do
Portal do Moinho, local da prova em Holambra.
- para atletas de outras cidades a entrega poderá ser feita também no dia
28/04/2019 das 06:30 às 07:30h no local da prova. "EVITE RETIRAR NESTE DIA
PARA EVITAR CORRERIA"
** NÃO HAVERÁ LOCAL NEM SERVIÇO DE GUARDA-VOLUMES NO DIA DO
EVENTO

CLÁUSULAS GERAIS:
1 - As provas serão realizadas com qualquer tempo, salvo por motivo de força maior;
A prova terá a duração máxima de 2h (duas horas) e o atleta que em qualquer dos
trechos não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova.
2 - A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá
determinar a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança
pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por
qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá
designação de nova prova.
3 - Não haverá serviço de guarda-volumes.
4 - Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independentemente de qual
for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste
evento.
5 - As despesas com transporte, hospedagem e alimentação correm por conta dos
próprios atletas inscritos ou não.
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6 - Não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição ao atleta inscrito que, por
qualquer motivo, desistir de participar do evento.
7 - O atleta que se inscrever receberá um kit contendo o chip, número de competição
e alfinetes para fixar o número à camiseta no "peito" e/ou possíveis outros materiais
ou brindes. A entrega dos kits de corrida acontecerá no dia 27/04/2019, sábado,
das 13 às 17h no Centro de Convenções ao lado do Portal do Moinho, local da
prova em Holambra e para os últimos no dia do evento das 06:30 às 07:30h no
local da prova.
8 - Os menores de 18 anos poderão se inscrever na corrida 5 km (mínimo de 14
anos) e 10 km (mínimo de 16 anos) ou na caminhada, desde que suas inscrições
sejam feitas pelos pais ou responsáveis portando RG e CPF do menor e do maior.
9 - Para se inscrever o atleta deverá digitar um documento de identidade original (RG
e CPF) do maior responsável. O mesmo original também deverá ser apresentado no
ato da premiação para a comprovação da idade.
10 - Todos os atletas deverão correr com uma camiseta e fixar o número de corrida
na parte dianteira para não ser desclassificado, bem como conferir seus dados
cadastrais. Havendo qualquer divergência nos seus dados deverá ser solicitada a
correção no ato da entrega do chip. Estes dados estarão impressos na etiqueta que
está no envelope contendo seu respectivo chip. Após a largada da prova não serão
aceitas alterações no cadastro nem reclamações;
11 - O chip deverá ser fixado adequadamente no cadarço do tênis do atleta,
conforme instruções, que será entregue juntamente com o kit.
12 – Uma vez inscrito numa modalidade (caminhada, corrida de 5 ou 10 km) o atleta
não poderá participar de outra. Caso o fizer será automaticamente desclassificado. O
corredor que no dia do evento optar pela caminhada, deverá devolver seu chip à
cronometragem antes da largada da prova.
13 - Haverá postos de hidratação nos 5 km e nos 10km.
14 - Não serão entregues medalhas e/ou brindes pós-prova para as pessoas que,
mesmo inscritas, não participaram da prova por qualquer que seja o motivo.
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15 – Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio,
assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada.
16 – O (a) atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação
perderá o direito aos prêmios.
17 - Não haverá premiação por faixas etárias em nenhuma das modalidades.
18 - Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site:
www.corpuseventos.com.br
19 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do
resultado do (a) atleta que não utilizou o chip da forma recomendada neste
regulamento.
20 – Todos (as) os (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa
avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se
responsabilizará pela saúde dos (as) atletas.
21 - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança
por todo o percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes.
22 - Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes
apenas no local da largada/chegada da prova.
23 - Condutas anti-desportivas como violação do percurso, acusações sem
procedência, descumprimento do regulamento e atitudes imorais, acarretarão na
desclassificação do atleta. Também será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso;
- Dificultar a ação de outros concorrentes;
- Chegar sem o número ou o chip de identificação;
- Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
- Trocar o número de identificação e chip antes, durante ou depois da corrida;
- Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;
- Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial;
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24 - Os organizadores e promotores não se responsabilizam por danos físicos
ocorridos antes, durante e após a corrida.
25 - O atleta deverá ter a máxima atenção na colocação correta do chip
cumprindo as informações nele contidos, sob pena de não ter o seu tempo e
colocação registrados pelo sistema.
O chip deverá ser fixado no tênis passando por dois cruzamentos de cadarço, colado
nas extremidades, formando um anel com a descrição "Este lado para cima"
centralizado e voltado para cima do tênis, conforme descrito no mesmo.
O chip não pode ser amassado, dobrado ou vincado, nem instalado de forma
diferente da descrita acima. O Chip também não pode ser fixado em outra parte do
corpo que não seja o pé, no tênis.
26 - O atleta participante devidamente inscrito que cumprir as regras acima e cujo
nome não figurar na listagem de resultados, poderá solicitar a verificação do seu
resultado em até 48 horas após a divulgação do evento.
27 - Todos os atletas inscritos declaram estar em perfeitas condições de saúde
assumindo inteira responsabilidade sobre qualquer acidente ou incidente que por
ventura venham a sofrer antes, durante ou depois da prova, ocasionado inclusive por
falta de condições físicas. Também assumem a responsabilidade sobre as
informações prestadas na ficha de inscrição e estão de total acordo com o
regulamento da prova.
28 - Todos os atletas inscritos cederão gratuitamente suas imagens para fins de
divulgação do evento, assim como autorizam sua exposição nos mais diversos meios
de comunicação, renunciando a quaisquer direitos de remuneração.
29 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.

