
REGULAMENTO 

2ª CORRIDA NOVEMBRO AZUL 

A Corrida e Caminhada Novembro Azul, possui o objetivo de conscientizar a população 
masculina a respeito das doenças pertinentes, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. 

O evento de cunho social trata-se de uma prova lúdica e recreativa, sem fins competitivos. 

A prova, que é realizada pela empresa Melhores Eventos (responsável pelas corridas Desafio 
Sol & Lua | Reserva Real | Corrida Solidária | W Day Run) terá novamente todo o lucro 
destinado para o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto – Fundação Sobeccan. 

Data: 19 de novembro de 2017 
Hora: 8h – largada para corrida e caminhada 
Local: Clube Magic Gardens 
Av. Jornalista Antonio Carlos Pinho Santana, 2501 
CEP 14066-220 - Jd. Alexandre Balbo 
Cidade: Ribeirão Preto 
Distância: Corrida 5 Km e Caminhada de 5km 
Aquecimento: 7h40 
 
USO OBRIGATÓRIO DA CAMISETA OFICIAL DO EVENTO  
 
Entrega de Kits: 
Dia 18 de novembro (sábado) na loja Decathlon do Novo Shopping das 10h às 18h 
(estacionamento gratuito) – Ribeirão Preto - SP 
 
PREMIAÇÃO 
 

1) 5 PRIMEIROS Geral nos 5 KM MASCULINO: 
1-Troféu,  1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
2- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
3- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
4- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
5- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
 

2) 5 PRIMEIROS Geral nos 5 KM MASCULINO: 
1-Troféu,  1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
2- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
3- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
4- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
5- Troféu, 1 hospedagem no hotel Transamerica Ribeirão Preto e 1 camiseta Zumm 
 

3) ASSESSORIAS e Equipes 
Troféu + 1 hospedagem no hotel Transamerica para as cada uma das 5 equipes 
academias, clubes ou assessorias com maior número de inscritos participantes, após 
cerimônia de premiação geral. 

 
4) 3 PRIMEIROS Categoria – faixa etária 

Premiação aos 3 primeiros de cada categoria com troféu 
MASCULINO E FEMININO 
14 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 anos ou mais 
 

 
INSCRIÇÕES e VALORES 
Período e valores de inscrições: 
 



Abertura – lote promocional - 200 inscrições a R$ 29,90 
Lote 1: 200 inscrições a R$ 39,90 cada ou até 28/08/17, o que ocorrer primeiro. 
Lote 2: 200 inscrições a R$ 49,90 cada ou até 04/09/17, o que ocorrer primeiro. 
Lote 3: 200 inscrições a R$ 59,90 cada ou até 05/10/17, o que ocorrer primeiro. 
Lote 4: 200 inscrições a R$ 69,90 cada ou até 23/10/17, o que ocorrer primeiro. 
Último lote: R$ 79,90 cada até o limite técnico ou dia 09/11/2017 
 
  
Podem se inscrever: 
 
Corrida 5 Km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 14 anos completos até a 
data do evento.  
 
Caminhada 5 Km - atletas de ambos os sexos e todas as idades 
 
Onde se inscrever:  www.revistacorrer.com.br 
 
Alteração e cancelamento da inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e, em 
nenhuma hipótese, será alterada a modalidade a ser disputada, bem como não será devolvido 
o valor da taxa de inscrição, mesmo que os respectivos dados não tenham sido enviados para 
a Organização. 
 
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 a 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 se declaram automaticamente estar 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, por ventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declaram 
conhecedores dos itens deste regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. 
 
RETIRADA DE KIT ATLETA 
 
Datas, horários e local: 
 
Dia 18 de novembro (sábado) na loja Decathlon do Novo Shopping das 10h às 18h 
(estacionamento gratuito) – Ribeirão Preto - SP 
 
DIA 18 DE NOVEMBRO NA LOJA DECATHLON NOVO SHOPPING RIBEIRÃO PRETO 
DAS 10h ás 18h. Não haverá entrega de kit no dia da prova. 
 
 
O KIT ATLETA SERÁ COMPOSTO POR: 
 
1 Camiseta oficial do evento de uso obrigatório no dia da prova  
1 Número de Peito com Chip de Cronometragem  
- Brindes e cortesias de patrocinadores, se houver 
 
Confirmação das informações: o atleta deverá conferir os dados de identificação que 
constam no envelope que acompanha o chip. 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. 
 
NO DIA DA PROVA 
 
Identificação dos participantes: os inscritos devem estar uniformizados COM A CAMISETA 
DO EVENTO FORNECIDA NO KIT ATLETA, com os números de peito da edição atual da 
prova colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de 
cronometragem afixado no tênis. 
 
Guarda-Volumes: a organização providenciará um local para guarda-volumes a título de 
cortesia. Os volumes serão armazenados conforme o número de 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. 
A organização não se responsabiliza pelos volumes e seus conteúdos. 
 
CLASSIFICAÇÃO 
 
Tempo de Classificação e Premiação: 
 
Para a apuração do resultado dos 5 primeiros colocados da classificação geral 5 Km será 
considerado o tempo BRUTO. 
 
Classificação das categorias por idade com cerimonia no palco oficial do evento considerando 
o tempo LÍQUIDO de participação na prova os 3 primeiros de cada categoria. 
 
Idade de Classificação: a idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de 
classificação por faixa etária é a que o atleta terá em 31/12/2017. 
 
 
PREMIAÇÃO 
 
Local da Premiação: Serão premiados imediatamente após a liberação dos resultados da 
prova, os 5 primeiros colocados na seguinte ordem: 
 
1) 5 PRIMEIROS Geral nos 5 Km masculino  
 
2) 5 PRIMEIROS Geral nos 5 Km feminino; 
 
3) Troféu para as 5 equipes, grupos, academias, clubes ou assessorias com maior número de 
inscritos participantes, após cerimônia de premiação geral. Serão considerados apenas os 
atletas que preencheram corretamente o campo EQUIPE no momento da inscrição e que 
completarem o percurso no dia da prova. 
 
Classificação faixa etária Corrida 5KM 
 
Premiação aos 3 primeiros colocados de cada categoria 
 
MASCULINO E FEMININO 
14 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 anos ou mais 
  
Não haverá premiação em dinheiro. 
 
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 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 preenchimento da 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. 


