
CORRIDA 2º I LOVE RUN 5K 

REGULAMENTO 

O realizador Ong Resolvi Mudar dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e por todos 

os detalhes da 

Realização do evento. 

CAPITULO I 

O EVENTO 

Data: 11/06/2017  

Hora: às 8h – Largada para corrida 5 km  

Cidade: Ribeirão Preto - SP 

Local: QUINTAS DE SÃO JOSE 

RODOVIA RIBEIRÃO- BONFIM 

Distância: Corrida 5 Km 

                   Caminhada 3km 

CAPITULO II 

INSCRIÇÕES e VALORES 

A VENDA DE INSCRIÇÕES SÓ PODERÁ SER REALIZADA VIA SITE : 

Opção : inscrição  2º I LOVE RUN 5K 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E LOTES: 

 

OPÇÃO 1 Individual -R$68,00 

OPÇÃO 2 casal -R$58,00 por pessoa 

 

Kit de participação contendo (1) uma camiseta da prova 

SACOLA 

CAMISETA 

COPO  
SNACK 
NUMERO DE PEITO USO 
OBRIGATORIO 
CHIP DESCARTAVEL 
MEDALHA 
 

 



 

 
 

PODEM SE INSCREVER: 

Atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos completos até 31 de dezembro de 

2016. 

ONDE SE INSCREVER: pelo site www.revistacorrer.com.br 

ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO: 

Uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e, em nenhuma hipótese, será alterada ou 

incluída: a modalidade a ser disputada e tamanho da camiseta; bem como não será devolvido 

o valor da taxa de inscrição. 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES: 

A Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte 

o regulamento do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição, o atleta será 

desclassificado sem direito a recurso. 

Autorização de uso de imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao preencher da ficha 

de inscrição pelo site, concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos patrocinadores 

seus nomes, imagem e "som de voz", com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais 

tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos, 

reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de tempo. 

Declaração de saúde: ao se inscrever no evento, através do preenchimento no site de 

inscrição, os participantes declaram automaticamente, que estão aptos e devidamente 

preparados a participarem do evento, isentando a organização, patrocinadores, apoiadores e 

demais órgãos públicos ou privados envolvidos na organização do evento, em seu nome e de 

seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente 

ocorram, porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declaram 

conhecedores dos itens deste regulamento e com os quais concordarão plena e 

integralmente. 

CAPITULO III 

RETIRADA DE KIT E CHIP 

DATAS, HORÁRIOS E LOCAL 



RIBEIRÃO PRETO 

Local: à ser divulgado 

Não haverá entrega de kit no dia da prova ou após o evento. 

CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

O atleta deverá conferir os dados de identificação que constam no envelope que acompanha o 

chip, sendo responsável pela veracidade das informações fornecidas. Caso haja algum item 

incorreto, deverá procurar imediatamente a Organização para correção da informação. Se não 

houver esse procedimento, a Organização não se responsabilizará por eventuais erros na 

informação quando da classificação final da prova. Não havendo nenhuma manifestação de 

divergência de dados, os resultados serão emitidos conforme os dados originais do 

cadastramento e constantes no envelope do chip, sem direito a recurso. 

O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o 

direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida no dia do evento e nem após o evento. 

NO DIA DA PROVA 

Identificação dos participantes: os inscritos devem estar uniformizados, com os números de 

peito da prova colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito . 

SERÁ IMPEDIDO O ACESSO PARA ATLETAS NÃO INSCRITOS NA ARENA DE LARGADA E 

CHEGADA DA PROVA. 

Guarda-Volumes: os volumes serão armazenados conforme o número constante no peito dos 

atletas e serão retirados pelos proprietários mediante a apresentação desse número ao 

atendente. Em caso de extravio do número de peito, será obrigatória a apresentação de 

documento de identidade. 

Obs: A Organização não se responsabiliza por eventuais danos e/ou extravios de objetos de 

valores. 

CAPITULO IV 

CLASSIFICAÇÃO 

Tempo de Classificação e Premiação: para o resultado da prova e ordem de classificação, será 

considerado o tempo LÍQUIDO dos inscritos, ou seja, o tempo cronometrado a partir do 

momento em que o (a) atleta passar pelo tapete na largada até a passagem dele pelo tapete 

no momento da chegada. Apenas para a apuração do resultado dos 10 primeiros colocados da 

classificação Geral 5 km será considerado o tempo BRUTO, tendo em vista que a largada já 



ocorrerá no tapete. 

PREMIAÇÃO 

CATEGORIA GERAL 

1) Categoria Geral - 5 KM (masculino e feminino) – Troféu aos 3 primeiros colocados; 

2) Categoria Geral - 5KM Casal– Troféu aos 3 primeiros colocados; 

CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SOMENTE INFORMATIVA NO SITE, 

NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO. 

* Não haverá premiação em dinheiro. 

CAPITULO V 

DISPOSITIVOS GERAIS 

Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer momento 

da competição, os atletas que: 

- burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando o percurso oficial); 

- posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou não tiverem registro do 

chip de cronometragem no tapete da largada e percurso; 

- fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando 

estas forem solicitadas; 

- tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a progressão, ou 

perturbar a sua concentração; 

- desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova; 

- competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento; 

- competirem com número de terceiros; 

- competirem em modalidade diferente de sua inscrição original; 

- praticarem qualquer ato de vandalismo. 

A Organização, é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de 

sua decisão não caberá recurso. 

A Organização, poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza 

grave, adotando todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não caberá 

solicitar, seja a que título for, qualquer tipo de indenização. 

Os atletas ou responsáveis, ao preencherem a ficha de inscrição pelo site, assumirão que estão 

em condições clínicas e físicas para a participação no evento e que participarão por livre e 



espontânea vontade, isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores, Órgãos Oficiais e 

demais envolvidos na organização do evento de responsabilidades por eventuais problemas de 

saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação. 

A Organização mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes durante a 

realização do evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes sofridos 

durante a prova, correndo por conta dos atletas participantes as despesas por ventura 

decorrentes. 

Em caso de discordância dos resultados apurados pela cronometragem, o atleta que se sentir 

prejudicado, deverá dirigir-se à organização presente no dia da prova, no prazo máximo de 30 

minutos após a divulgação do resultado. 

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

Importante: O regulamento, regras de participação, reembolso, entre outras políticas do 

evento, são de inteira responsabilidade do organizado 


