REGULAMENTO DA PROVA
Corrida de São Sebastião 21 de Janeiro de 2018
1. A "Corrida de São Sebastião”, prova pedestre, com participação de ambos os sexos,
será realizada no dia 21 de janeiro de 2018, com largada às 7:30h, da Praça João
Augusto Borba, situada no bairro São Sebastião – Petrópolis, RJ e chegada na Igreja de
São Sebastião do Indaiá, localizada no endereço Praça Frei Leão s/n, Bairro São
Sebastião - Petrópolis, RJ com apoio oficial da Prefeitura Municipal de Petrópolis e
aprovada pela Lei Municipal de Corrida de Rua de Petrópolis;
2. A corrida será disputada na modalidade: SOLO 7km. A prova terá a duração máxima
de 1 hora e 30 minutos;
O trajeto da prova será percorrido na sequência de ruas a seguir:
Praça João Augusto Borba
Rua São Sebastião
Rua Olavo Bilac
Rua Coronel Vieira
Rua Coronel Veiga
Rua General Rondon
Avenida Ayrton Senna
Rua Líbano
Rua República da Argentina
Avenida Ayrton Senna
Rua General Rondon
Rua Olavo Bilac
Rua São Sebastião
Praça João Augusto Borba
Rua Indaiá
3. A idade mínima para participação na prova é de 18 anos; Menores de 16 anos de
idade deverão estar autorizados pelos responsáveis por escrito. Antes da prova ser
iniciada, a autorização deverá ser entregue à organização da corrida.
4. A inscrição da Corrida de São Sebastião é pessoal e intransferível, não podendo
qualquer pessoa ser substituída por outra, em nenhuma situação.
As inscrições serão realizadas via internet através do site www.papaleguas.org
ou na secretaria da Paróquia de São Sebastião do Indaiá.
O valor das inscrições é de R$ 60,00 e dá direito ao corredor ter o kit composto
por uma camisa, uma medalha, um chip RETORNÁVEL de cronometragem, água e
frutas no dia da prova.
5. Somente o próprio corredor poderá retirar o kit com a camisa e o chip de
cronometragem mediante a apresentação do comprovante de inscrição e sua carteira
de identidade original. A entrega do mesmo será realizada nos dias 15, 16 e 17 de
janeiro das 14h às 22h na Paróquia de São Sebastião do Indaiá - Praça Frei Leão, s/n São Sebastião, Petrópolis – RJ.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela
organização perderá o direito ao kit;

Não será possível na entrega do kit ao atleta, a troca de tamanho da camisa,
previamente escolhido;
Não serão entregues kits no local do evento e nem após o evento;
6. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo
passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo;
7. É obrigatório o uso do chip de cronometragem durante toda a realização da prova,
sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo;
8. As instruções do uso do chip de cronometragem são dadas no ato da entrega, e no
dia da prova. A organização não se responsabiliza pelo mau uso do chip, que pode
prejudicar a marcação do tempo do atleta. A utilização correta do chip é de
responsabilidade do atleta;
9. Participar da corrida usando a inscrição de terceiros, poderá caracterizar CRIME,
segundo ARTIGO 299, do Código Penal “FALSIDADE IDEOLÓGICA”.
10. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese;
11. Os atletas/corredores só poderão inscrever-se na corrida na categoria: Individual
masculina e Individual feminina;
12. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento uma ambulância para
prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento
médico de emergência será efetuado na rede pública;
Todos os atletas inscritos estarão cobertos por um seguro de acidentes
pessoais;
13. Ao longo do percurso da prova haverá 2 postos de hidratação com água;
14. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs e
sinalização para a orientação dos participantes;
15. A estrutura para os inscritos contará com guarda-volumes, retirada de frutas e
medalhas de participação (ambas ao final da prova) e pódio;
16. O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido ao participante. O extravio de
material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante sua
operacionalização no evento não será de responsabilidade dos organizadores e
patrocinadores e/ou apoiadores da prova. A Organização não recomenda que sejam
deixados objetos de valores no guarda-volumes, tais como relógios, roupas ou
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques,
cartões de crédito etc. Sugerimos que o guarda-volumes seja utilizado apenas para
guardar objetos sem valor. Não haverá reembolso, por parte da Organização, de
nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guarda-volumes. O GuardaVolumes será acondicionado de acordo com a numeração de peito. Para retirada dos
pertences o participante deverá apresentar o nº de peito usado na Prova, que é a
mesma numeração entregue ao guarda volumes;
17. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ participantes
venham a sofrer durante a participação neste evento;
18. Recomendamos a todos os participantes da CORRIDA a realização de uma rigorosa
e completa avaliação médica prévia à participação no evento;
19. O corredor deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar
para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento destas regras causará a
desclassificação do corredor;
20. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo corredor inscrito na prova, a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade
do mesmo;
21. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por
escrito, até trinta minutos após a divulgação a um membro da organização presente no
local;
22. Fornecido e aceito totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde, assumindo toda a
responsabilidade quanto à própria saúde, o corredor/atleta isenta totalmente a
organização, os patrocinadores e apoiadores da “Corrida de São Sebastião”, quanto a
indenização e/ou processos de possíveis acidentes e danos;
23. O atleta/corredor libera o uso de sua imagem, renunciando ao recebimento de
qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou
qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país
para esta e próximas provas;
24. O Organizador/Realizador poderá suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos
participantes;
25. Todos os atletas/corredores que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem
descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação.
26.

Em relação à premiação
:
O primeiro colocado geral masculino e a primeira colocada geral feminino
receberão troféus.
Os primeiros colocados de cada categoria (por faixa etária a cada 5 anos)
receberão uma medalha diferente das de participação. As categorias por faixa etária
são
divididas
conforme
mostra
tabela
abaixo:
CATEGORIAS:
M16-19
F16-19
M35-39
F35-39
M55-59
F55-59
M20-24
F20-24
M40-44
F40-44
M60-69
F60-69
M25-29
F25-29
M45-49
F45-49
M70-79
F70-79
M30-34
F30-34
M50-54
F50-54
M80+
F80+

As premiações não são cumulativas, premiados no GERAL, NÃO serão
premiados por categorias.
27. Para retirada da premiação, os premiados devem obrigatoriamente apresentar um
documento de identidade com foto para a organização, logo após a divulgação do
resultado.
28. A participação do atleta/corredor na prova é estritamente individual, sendo proibido
o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia
autorização por escrito da organização da prova;
29. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros
meios resultarão na desclassificação do participante;
30. A prova será realizada com chuva, podendo ser cancelada caso condições de
catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes;
31. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

CAMINHADA
1. As pessoas que quiserem participar da caminhada também deverão fazer a inscrição no
site. O valor da inscrição será de R$ 50,00 e dará direito ao participante o kit com a camisa,
medalha de participação, água e frutas no dia do evento. O kit deverá ser retirado nas
mesmas circunstâncias para quem participará da corrida.
2. Não haverá classificação nem premiação diferenciada para esta modalidade.
3. A caminhada sairá da Paróquia de São Sebastião do Indaiá às 9h do dia 21 de janeiro de
2018, após a chegada da corrida.
4. O percurso da caminhada seguirá as seguintes ruas:
Rua Indaiá
Rua São Sebastião
Rua Olavo Bilac
Rua Coronel Vieira
Rua Coronel Veiga
Rua Olavo Bilac
Rua Sao Sebastião
Rua Indaiá
5. Não será permitida a participação de quem não estiver inscrito.
6. Não serão realizadas inscrições no dia do evento.

