
Regulamento Geral. 

8ª CORRIDA AARRUNNERS/JMB. 

 

A Corrida aarrunners/JMB é uma promoção do clube Associação Atlética Riopardense, 

em caráter de competição aberta, incentivo ao esporte e saúde, que através de sua 

Organização, dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e responderá por todos os 

detalhes da realização do evento. 

 

 

Informações Gerais 

Data: 16 de Dezembro de 2018. 

Horário: 08:30 

Local de Largada: Campo de Futebol AAR – São José do Rio Pardo ,SP,  

Endereço: Rua Dona Presciliana Pereira da Silva, 136 A , Vila Pereira.  

Percurso: 5 km. 

Valor Inscrição:  

Caminhada R$ 35,00  

Corrida: R$ 50,00 sócio e R$ 60,00 não sócio. 

 

O EVENTO 

  

Caminhada e Corrida de 5.000 metros, na qual participam pessoas de ambos os sexos 

distribuídas nas seguintes provas. 

 

 Caminhada  

Aberto para todas as idades, sem caráter competitivo. 

 

 

 Corrida  

Modalidade em caráter competitivo, sendo dividida nas seguintes categorias: 

 



1. Masculina e Feminina Geral 

 

2. Masculina e Feminina Por Faixa Etária 

-15 a 19 anos 

-20 a 24 anos 

-25 a 29 anos 

-30 a 34 anos 

-35 a 39 anos 

-40 a 44 anos 

-45 a 49 anos 

-50 a 54 anos 

-55 a 59 anos 

-60 anos acima 

 

3. Sócio do Clube AAR 

 

4. Equipe 

 

 

 
Idade de Classificação: a idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de 
classificação por faixa etária é a que o atleta terá em 31/dez/2018. 

 

Obs: Menor somente sob autorização de Responsável. 

 

 

 

 

 

Percurso 

1. A concentração e largada bem como a chegada da corrida se dará no Campo de 

Futebol da AAR. 

 

2. Descrição completa do trajeto 

-Início: Campo de Futebol da AAR  

-Rua Presciliana Pereira Da Silva. 

-Rua Itororó 

-Rua Siqueira campos 

-Rua Della Torre 

-Rua Antônio Pereira Dias  

-Av. Aparecida Salgado Braguetta (Nova Av. sentido Nestlé)  

-Retorno ao final da Av. Aparecida Salgado Braguetta 

-Rotatória Bernadino Lopes (Hotel do Viajante)  

-Rua Antônio Pereira Dias (Escola COC)  

-Rua Della Torre  

-Contorno Praça da Várzea  

-Rua Siqueira Campos  

-Rua Itororó (chegada ao Portão do Tênis da AAR). 

 

 



3. Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar a 

orientação dos coordenadores de prova. 

 

4. Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão observar e tomar cuidado 

com os obstáculos que podem existir ao longo do percurso.  

 

5. Haverá um ponto de hidratação no Km 2,5  

 

6. Os Atletas deveram obrigatoriamente passar pelo ponto de controle que estará no 

2,5km 
 

 
 
INSCRIÇÕES 

1. Período de inscrições: 29 de Outubro a 13 de dezembro de 2018 ou até preenchimento 

máximo das vagas disponíveis. 

 

 Taxa 

Caminhada: R$35,00 

 

Corrida Sócio: R$50,00  

 

Corrida Não Sócio: R$60,00  

 

 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma, exceto em caso de 

extrema necessidade de cancelamento do evento. 

 

 Limite máximo de participantes:  

1. Caminhada: 50 participantes 

2. Corrida: 350 participantes 

 

 

2. Podem se inscrever: 

 Corrida 5 km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 15 anos completos 

até a data do evento.  

Obs.: Menores somente sob autorização de Responsável. 

 

 Caminhada 5 km - atletas de ambos os sexos, aberto para todas as idades. 

            Obs.: Menores somente sob autorização e acompanhados por seus Responsáveis. 

           
3. Onde se inscrever:  
 
 

Os Sócios do clube poderão inscrever – se somente na portaria do clube AAR, rua 
Dona Prisciliana Pereira da Silva, 136 A – Vila Pereira. 
 
Os demais participantes poderão se inscrever somente pelo site: 
www.corridaderuasuperacao.com.br 

http://www.corridaderuasuperacao.com.br/


Taxa de conveniência do site: R$ 4,00. 

   . 

4. Inscrição de Idosos: para atletas com idade igual ou superior a 60 anos, conforme 

art. 23 da Lei nº 10.741 de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso), será concedido um desconto 

de 50% no valor da taxa de inscrição. 

 

5. Inscrição de Atletas Portadores de Deficiência: de acordo com a lei n° 12.933 / 2013 para 

atletas com deficiência, será concedido desconto de 50% do valor da inscrição. Portanto não 

haverá uma categoria especial para PNE. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Autorização de Uso de Imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha 

de inscrição ou equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc), 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. 

 

9. Declaração de Saúde: ao se inscrever no evento, através do preenchimento e assinatura 

das fichas de inscrição ou equivalentes (ofícios, listagens de equipes, internet etc), os 

participantes se declaram automaticamente, estarem aptos e devidamente preparados a 

participarem do Evento, isentando a O 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 declararão 

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

 

 



10. Camiseta: mediante pagamento da taxa de inscrição até dia 07/12/2018, os atletas terão 

direito a optar pelos tamanhos disponíveis (PP, P, M, G, GG e EXG). Fica desde logo 

ressalvado que a opção de tamanho da camiseta feita no ato da inscrição estará sujeita à 

indisponibilidade do estoque no momento da retirada do kit. 

 

 

KIT DE PARTICIPAÇÃO E RETIRADA. 

 

1. O Kit de participação dos corredores contêm os seguintes itens: 

 01 chip  

 1 camiseta 

 N° peito 

 Medalha participação 

 Café da manhã 

 

2. O Kit de participação da caminhada  

 1 camiseta 

 N° peito 

 Medalha participação  

 Café da manhã 

 

Observação: A medalha de participação alusiva ao evento só será entregue 
mediante a entrega do picote do numeral escrito medalha. 
 

 

 

1. Data de retirada:   

 Residentes em São José do Rio Pardo:   

-15 de dezembro, das 8h às 17h 

 

 Residentes fora de São José do Rio Pardo:   

-16 de dezembro, das 6h30 às 8h 

 



2. Local: Poliesportivo AAR. 

 A entrega será mediante comprovante de pagamento da taxa de inscrição e 

documento de identificação do participante 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO - CONTROLE DA PROVA 

 
1. A apuração da prova será através do Chip do participante 

 
2. Ponto de Cronometragem: 

O atleta que não for registrado no ponto de cronometragem será desclassificado, 
mesmo completando a prova. 
 

3. Idade de Classificação: A idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de 
classificação por faixa etária é a que o atleta terá em 31/dez/2018. 
 

 

PREMIAÇÃO 

1. Haverá as seguintes premiações: 

 Medalha de Participação: 
o Corrida: Medalha de participação para todos os participantes 

devidamente inscritos (obs: Após a entrega do picote do numeral escrito 
medalha) 
 

o Caminhada: Medalha de participação para todos os participantes 
devidamente inscritos (Obs: Será entregue uma pulseira de identificação 
para os inscritos na caminhada, que será verificado no funil de chegada.) 

 
 
 

 Troféus de 1°, 2º, 3º, 4° e 5º Lugar para cada categoria. 
 

 Troféu de 1°, 2º, 3º, 4º e 5º Lugar Geral Masculino e Feminino. 
 

 Troféu de 1° a 5° Geral Masculino e Feminino na categoria do Sócio. 
 

 Troféu para as 5 equipes mais numerosas. 
 

 Premiação em Dinheiro para: 
 

o Categoria Geral Masculino e Feminino. 
1° Lugar masculino e feminino R$ 600,00 
2° Lugar masculino e feminino R$ 500,00 
3° Lugar masculino e feminino R$ 400,00 
4° Lugar masculino e feminino R$ 300,00 
5° Lugar masculino e feminino R$ 200,00 

 
o Categoria Sócio Geral Masculino e Feminino. 

1° Lugar masculino e feminino R$ 150,00 



2° Lugar masculino e feminino R$ 125,00 
3° Lugar masculino e feminino R$ 100,00 
4° Lugar masculino e feminino R$ 75,00 
5° Lugar masculino e feminino R$ 50,00 
 

 O atleta premiado na categoria geral é automaticamente eliminado da premiação por 
faixa etária e sócio do clube. 
 

 O atleta premiado na categoria por faixa etária poderá concorrer na categoria de sócio 
do clube.   
 

 A classificação dos cinco primeiros masculinos e femininos será pelo tempo bruto. 
 

 A classificação por categoria será por tempo líquido. 
 
 

DISPOSITIVOS GERAIS 

1. Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer 

momento desta os atletas que: 

a. É obrigatório o uso do número de corrida em local visível à frente do 
corpo do atleta. O número não pode sofrer qualquer tipo de alteração.  

 

b. Burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso 

oficial); 

 

c. Posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada. 

 

d. Fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros 

momentos quando estas forem solicitadas; 

 

e. Tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a 

progressão, ou perturbar a sua concentração; 

 

f. Desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova; 

 

g. Competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento; 

 

h. Competirem com número de terceiros; 
 

i. Competir com chip de terceiros. 

 

j. Competirem em modalidade diferente de sua inscrição original;  

 

k. Praticarem qualquer ato de vandalismo. 
 

2. A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou 

impugnações e de sua decisão não caberá recurso. 

 



3. 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. 

4. Os atletas ou responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição, assumirão que estão 

em condições clínicas e físicas para a participação do evento e que participarão por 

livre e espontânea vontade, isentando a Organização por eventuais problemas de 

saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação. 

5. 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. 

6. No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas neste 

regulamento. 

7. A organização se reserva no direito de qualquer alteração que se faça necessária 

neste regulamento ou no percurso visando melhorias na qualidade da prova em 

qualquer momento 

8. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

da Prova, Soberana em suas Decisões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mais informações ou dúvidas contatos: (19) 3608-5070 ramal 3 e (19) 991423551, 

falar com Henrique Prevital 


