
                        
                       

 

  
 

Regulamento- 2019 
 

1. Obrigações da organização 

A ORGANIZAÇÃO é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste 
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis. 

É Obrigatório o uso da camiseta do evento durante todo o 
percurso e premiação em caso de classificação. 

2. Evento  

A corrida Outubro Rosa será realizada no dia 06/10/2019 (Domingo) com largada e 
chegada do Shopping Iguatemi – Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, 900 – Vila do Golf, 
Ribeirão Preto – CEP 14027-250. 

Horário: a partir das 07h00 do dia 06/10/2019, está aberta a entrada para concentração 
dos participantes. A partir das 07h40, caso seja necessário, acontece o briefing com as 
últimas explicações sobre a prova. A largada acontece às 08h00 para todas as categorias 
com qualquer condição climática. 

A corrida será disputada nas distâncias de 3km de caminhada e 5km de corrida e terá a 
duração máxima de 1 (uma) hora. O participante que em qualquer dos trechos não estiver 
dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova, na sequência a 
organização fará o encerramento da mesma. 

É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O participante 
deve observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 
qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-
se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as 
grades, fitas ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer 
momento da prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do 
participante. 

Vence o participante que cumprir todo o trajeto definido pela organização, respeitando 
a sequência do percurso e que cruzar primeiro a linha de chegada. Para melhor 
comodidade, a organização recomenda a chegada de todos os inscritos no local da 
largada com pelo menos 45 minutos de antecedência. 



  

 

3. Categorias 

Os participantes podem escolher duas categorias: 

Categoria: 3km caminhada 

Categoria: 5km corrida 

Para efeito de classificação na corrida e premiação na categoria 5km corrida, os 
participantes serão classificados pelo gênero e faixa etária. Obs. A idade a ser 
considerada para efeito de inscrição e classificação por faixa etária, é a que o participante 
terá em 31 de dezembro de 2019. Na categoria 3km caminhada só haverá a entrega da 
medalha de finisher. 

  

4. Inscrições 

A abertura das inscrições acontece no dia 06/08/2019 (Sábado), como lote 
promocional de lançamento, e excepcionalmente para as 500 primeiras mulheres a 

partir das 11h da manhã às 24h ou até atingir o limite máximo das 500 inscrições, o que 

ocorrer primeiro.  

A partir do final do lote promocional de lançamento ocorre automaticamente a abertura 
para inscrição geral (Homens e Mulheres) – com prazo final até o dia 27/09/2019 ou 
até que se atinja o limite máximo de 1800 participantes (Hum mil e oitocentos 
participantes).  

As inscrições podem ser feitas através do site www.outubrorosa.net.br  

A inscrição dá direito à participação e Kit da prova (divulgação em breve pelo site do 
evento) e ao Espaço Kids. 

 

4.1.Valores 

Lote de Lançamento exclusivo para as Mulheres – 60,00 reais até o término do 
horário, ou do lote (500 vagas). 

1º Lote - R$ 70,00 reais até o dia 31/08/2019 ou término do lote (500 vagas). 

2º Lote - R$ 80,00 reais até o dia 14/09/2019 ou término do lote (500 vagas). 

3º Lote - R$ 90,00 reais até o dia 27/09/2019 ou término do lote (300 vagas). 

 

ATENÇÃO: 1.Valores por pessoa. Encerramento das inscrições dia 27/09/2019 ou 
término das 1800 vagas. 

http://www.outubrorosa.net.br/


          2. Em todos os lotes será cobrado pela empresa prestadora do serviço de 
administração das inscrições, a taxa de conveniência no valor de R$ 5,00 (Cinco 
Reais). 

 

Atletas com mais de 60 anos de idade terão direito ao desconto de 50% no valor da 
inscrição de acordo com o lote vigente. Atletas com 60 anos ou mais: o desconto será 
aplicado automaticamente na finalização da inscrição. 

O desconto somente será concedido para pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos completos até 31 de dezembro de 2019. Será preciso apresentar o documento 
comprobatório original no ato da retirada do kit. 

Todos os documentos exigidos pela organização no ato da inscrição: termo de 
responsabilidade e “Declaração de inscrição” (enviada para o e-mail do atleta na semana 
que antecede a prova) poderão ser exigidos no ato da retirada do kit, sob pena de 
impugnação da inscrição. 

A idade mínima para participação na corrida 5km é de 15 anos. Os atletas com idades 
entre 15 e 17 anos só poderão participar da corrida de 5km se suas inscrições forem feitas 
no site www.outubrorosa.net.br por um responsável legal que tenha mais de 18 anos 
de idade. As inscrições só poderão ser feitas por terceiros por meio de uma autorização 
por escrito do atleta participante. Essa autorização deverá estar acompanhada de cópia 
de um documento de identidade. 

A inscrição da corrida Outubro Rosa é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 
pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. A Comissão Organizadora 
poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar 
o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 
questões estruturais, sem aviso prévio. 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha 
de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o mesmo será desclassificado da prova e 
responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. Após a efetivação das 
inscrições, a organização do evento reembolsará 50% do valor da inscrição aos 
participantes que fizerem pedido oficial de desistência, por escrito, via site oficial do 
evento, no mínimo 10 (Dez) dias antes da prova. Após este período não haverá 
reembolso de inscrição. 

 

4.2. Espaço Kids  

O Jump Mania e o Espaço Super Férias Festas vão animar a Corrida e Caminhada 
Outubro Rosa com o Espaço Kids. Atividades recreativas e monitores vão garantir um dia 
especial para sua família. Participe da corrida e traga seus filhos para se divertir com a 
gente. 

Para participar do Espaço Kids Férias, faça a sua inscrição na corrida através do nosso 
site, e siga as orientações para inscrever o seu filho no Espaço Kids. 

http://www.outubrorosa.net.br/


Atenção: O Espaço Kids Férias inicia suas atividades a partir das 07h20 e encerra às 10h00 
impreterivelmente. O responsável que deixar a criança no espaço deve ser o mesmo a 
buscá-la. 

• A faixa etária para participação é de 04 a 12 anos. 
• O Espaço Kids é gratuito e limitado a 150 vagas. 

Diversão garantida para toda a sua família!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Retirada do Kit, uso da camiseta e número do peito 

Os kits devem ser retirados impreterivelmente nos dias 04 e 05/10/2019 (Sexta e Sábado). 

No kit está incluso: 01 chip de cronometragem, nº do peito, camiseta com tecido de alta 

tecnologia e brindes patrocinadores. Em breve mais informações sobre o kit no site do evento. 

Local de entrega do KIT:  Shopping Iguatemi – Ribeirão Preto – LOJA: EM BREVE 

Horário: Das 11h as 20h em ambos os dias 

Importante: Obrigatório documento de identidade e comprovante de pagamento 

O Kit deve ser impreterivelmente, retirado pelo participante inscrito. Em caso de 
emergência, uma terceira pessoa pode retirar, desde que apresente um documento 
de identificação do participante inscrito. 

 Em função das condições impostas pelos patrocinadores do evento, não será 
permitido que os responsáveis pela lista de inscrição para outros/assessorias e 
academias, retirem os kits dos participantes inseridos nas respectivas listas.  Ë 
obrigatório que cada participante retire o seu próprio kit. Para isso, é só levar um 
documento de identidade. 

Atenção: Não serão entregues kits na data da prova (Domingo) e nem após o evento. 
Não haverá ressarcimento do valor da taxa de inscrição em função da não retirada dos 
kits no dia e horário determinados pela organização. 

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir seus dados e o número de 
peito, não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 

CAMISETAS: Serão oferecidos os seguintes tamanhos de camisetas: 

Camiseta Normal: P - M – G – GG – EG 



Camiseta Baby Look: P – M - G 

O tamanho escolhido das camisetas está sujeito a alteração de acordo com a 
disponibilidade e ordem de inscrição no momento da retirada. 

O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha 
camiseta em tamanho que lhe sirva. 

Durante toda a realização da prova, é obrigatório o uso do número de peito 
visivelmente, sem rasura ou alterações, sendo passíveis de desclassificação os 
participantes que não cumprirem essa regra. 

 

 

 

6. Premiação e Classificação 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem 
descumprimento deste regulamento receberão medalhas de participação (finisher). 

Não haverá premiação em dinheiro. Não haverá premiação para a categoria 3km 
caminhada e nem para a categoria geral. 

Para os participantes da corrida de 5km, serão premiados os três primeiros colocados na 
categoria faixa etária, masculino e feminino, a saber: 

  

De 15 a 19 

De 20 a 24 

De 25 a 29 

De 30 a 34 

De 35 a 39 

De 40 a 44 

De 45 a 49 

De 50 a 54 

De 55 a 59 

De 60 a 64 

De 65 a 69 

Acima de 70 

Se houver inscrições será feito a premiação na categoria cadeirantes. 

Os participantes que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio assim que 
a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O participante que 



não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos 
prêmios, conforme determinação da organização da prova. 

Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas 
que, mesmo inscritas, não participaram da prova. 

 

7. Sistema de cronometragem 

Os resultados oficiais serão informados através do site oficial do evento em até 48 horas 
após o término de cada edição. 

O uso do chip é obrigatório e seu manuseio é de responsabilidade do atleta participante. 
O chip é de uso único, conforme contrato firmado c/ a empresa que prestará o serviço 
completo. 

A falta do uso do chip acarretará em desclassificação do participante. 

O participante está ciente que foi contratado pela organização do evento, uma empresa 
idônea e que esta é responsável pelos serviços de: cronometragem de largada e 
chegada, controle de classificação, entrega dos resultados, relógio para pórtico, numeral 
de identificação do atletas e alfinetes. A equipe da empresa contratada estará presente 
durante todo o evento para total qualidade dos serviços a serem prestados. 

Atenção: Cada participante receberá o chip de cronometragem, sendo sua 
responsabilidade, a correta ou não utilização do chip. 

A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, 
isentando a Comissão Organizadora da divulgação dos resultados. 

  

8. Uniforme oficial da prova e Número de Peito 

É obrigatório todos os participantes a usarem ininterruptamente a identificação oficial 
da prova (camiseta da prova) distribuída pela organização no kit da prova. Isso facilita o 
controle, apoio e segurança a todos que fizeram a inscrição. O descumprimento desta 
regra incorre em desclassificação automática do participante! 

É obrigatório a utilização do número de peito fornecido pela organização no Kit prova. O 
mesmo deverá ser colocado na parte da frente da camiseta de prova e utilizado pelo 
participante durante todo o desenvolvimento da prova sem exceção, podendo incorrer 
em penalidade de acordo com a decisão da organização 

  

9. Direitos autorais 

Filmes, fotografias, entrevistas e quaisquer outros recursos de registro de qualquer 
evento, fato, atividade e afins pertinentes a Corrida Outubro Rosa são propriedade da 
organização do evento, não podendo ser comercializados ou empregados para qualquer 
finalidade promocional sem autorização expressa desta. 



Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 
informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum 
ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer 
tempo/ data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos 
organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional 
para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por 
escrito. 

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a Corrida Outubro Rosa, seus 
patrocinadores, apoiadores e a organização da prova. 

 

 

 

 10. Projeto social 

100% do resultado final do evento será destinado ao IEPO – INSTITUTO DE ENSINO E 
PESQUISA EM ONCOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO. 

O IEPO é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, criada em 2013 com 
a finalidade de promover ações para o incentivo ao ensino e pesquisa do conhecimento 
em oncologia, além de disseminar para toda sociedade e às mulheres, sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 

  

11. Cancelamento da prova 

Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 
participantes a qualquer tempo e sem ônus ao mesmo. 

  

 12. Penalidades 

O auxílio indevido a qualquer participante se for considerado assim pela organização, 
incorrerá em penalização e em possível desclassificação do mesmo. 

  

 13. Primeiros Socorros 

Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e 
completa avaliação médica prévia à participação no evento. 



Ao participar deste evento, a participante assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as 
despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação, antes, durante e depois da 
mesma. 

A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 
haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para 
remoção, e o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de 
continuidade, será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. 

O participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 
remoção/ transferência até seu atendimento médico. 

O participante é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável 
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. 

 

  

14. Termo de Responsabilidade 

Eu, abaixo identificado, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos 
fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma caminhada e corrida com distâncias de 3km e 5km 
respectivamente. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e ciente 
que devo passar por uma avaliação médica antes de iniciar a prática de atividade física 
e exercícios. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez, 
amputação e morte), isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores DE 
TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou 
físicos que porventura venha a sofrer, advindos da participação desta PROVA. 

4. A idade mínima para participação segue conforme descrita no item 4 deste 
Regulamento. 

5. Estou ciente que a retirada do kit atleta acontece no dia anterior a prova e que não 
serão distribuídos kits no dia do evento ou após o mesmo. 

6. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu 
desenvolvimento nesta PROVA são de minha exclusiva responsabilidade. 



7. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 
da PROVA. 

8. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova. 

9. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 
comunicação, sem geração de ônus para organização, mídia e patrocinadores. 

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação nesta PROVA. 

  

15 – Montagem de Tendas de Assessorias e Academias 

Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar os locais e tamanho das tendas para montagem pelas 
assessorias e academias de acordo com a disponibilidade de espaço na área do evento, 
desde que não interfira no bom andamento da prova. 

Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO poderá 
solicitar o remanejamento das tendas. 

A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e 
exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a 
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade. 

Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a 
ORGANIZAÇÃO solicitar que as assessorias/treinadores/academias retirem sua(s) 
tenda(s) ou que a marca seja coberta. 

As tendas não poderão ter sistema de som e a ORGANIZAÇÃO sugere que as mesmas 
não ultrapassem os 20 metros quadrados. 

A organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e objetos 
deixados no seu interior. 

  

16. Finais 

O participante está ciente que foi contratado pela organização do evento, uma empresa 
idônea e que esta é responsável pelos serviços de: realização das inscrições e 
intermédio de pagamentos. A equipe da empresa contratada estará presente durante 
todo o evento para total qualidade dos serviços a serem prestados. 

Será disponibilizado um serviço de guarda volumes para os participantes na área de 
largada/chegada da prova. 



A Comissão Organizadora não recomenda que sejam deixados bens de alto valor no 
guarda volumes tais como, relógios, joias, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques, 
ou cartões de crédito. 

Por se tratar de um serviço de cortesia a Comissão Organizadora não reembolsará 
conteúdos e bens extraviados no guarda-volumes. O guarda volume será desativado 
uma hora após o término da corrida. 

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, independente de qual for o motivo, 
nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para 
a orientação dos participantes. 

Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água. 

A Organização do evento não se responsabiliza pelos espaços para a montagem de 
stands, pontos de energia, etc, sendo somente responsável por itens contratados sob 
sua responsabilidade. Aqueles que necessitarem o uso para montagem de espaços 
próprios, serão responsáveis pelos mesmos. A utilização do estacionamento será 
gratuita e quaisquer danos no veículo e/ou objetos deixados no interior do mesmo, são 
de total responsabilidade do proprietário do veículo. 

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do site oficial do 
evento (botão “Fale conosco”): para que seja registrada e respondida a contento. 

A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
ORGANIZADORA e /ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, 
não cabendo recurso a estas decisões. 

  


