REGULAMENTO PARTICULAR
A 8ª Corrida Master de Petrópolis, será realizada no dia 22 de outubro de 2017, na cidade de Petrópolis RJ, com LARGADA e CHEGADA na Rua Bingen, 50 (Na Universidade Estácio de Sá), devidamente inscritos
(a), neste denominados PARTICIPANTES, sob qualquer condição climática. Deste EVENTO fazem parte: A
CORRIDA na distância de 6 km nas versões/categorias feminina e masculino.
1. REGRAS GERAIS DO EVENTO
Ao participar deste EVENTO, o (a) PARTICIPANTE cede, em caráter irretratável e irrevogável por si e seus
sucessores, todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão ou mídia, ao vivo ou em forma de gravação veiculada a qualquer tempo. Haverá, para
qualquer tipo de emergência, serviço de apoio médico conforme as normas e orientações das posturas
municipais do município de Petrópolis - RJ.
O atendimento médico de emergência será efetuado por uma empresa particular qualificada e com
experiência no setor e serão conduzidos para Rede Pública. A segurança do evento receberá apoio dos
órgãos competentes e haverá staff´s para a orientação dos (a) participantes.
A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por prejuízos
ou danos causados pelos (a) PARTICIPANTES inscritos no evento, a terceiros ou outros (a) participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos (a) mesmos (o).
Poderá os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. Ao se inscrever no EVENTO o (a) PARTICIPANTE o faz de
forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro (a)
PARTICIPANTE. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela ORGANIZADORA de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. Se o (a) PARTICIPANTE for menor de 18 anos será
necessária autorização por escrito do pai ou responsável, acompanhada de cópia de um Documento de
Identidade do pai ou responsável, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da retirada do kit. As
inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e acompanhada de cópia de um
Documento de Identidade do (a) PARTICIPANTE, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da
retirada do kit.
A prova terá o limite de 300 atletas com as inscrições aprovadas, atingindo este número será
automaticamente encerradas as inscrições, mesmo o prazo sendo estipulado para 15.10.2017 de
encerramento, pois o primeiro critério adotado será o limite de 300 inscritos aprovados.
PROGRAMA
O programa que estamos apresentando nesta oportunidade é apenas a formatação inicial para o evento,
que transcorrerá das 8:00h do dia 22 de OUTUBRO de 2017, com encerramento previsto para às 11:00h:
1. De 06:00h às 11:00h do dia 22.10.2017 - 8ª Corrida Master de Petrópolis – Estácio de Sá
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PERCURSO
Largada ás 8h00 na Rua Bingen, 50, Estácio de Sá, seguindo pela Rua Paulino Afonso, Rua Francisco
Manuel, e com chegada em Itaipava no Parque Municipal de Petrópolis no total de 15,7 km, para todas as
categorias.

2. INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Os (as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência (30
minutos antes da largada – 7h00min), quando serão dadas as instruções finais.
A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem
rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem esta exigência.
É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O percurso é disponibilizado
no site oficial da corrida.
É obrigatório o uso do número do (a) atleta no peito, sendo que qualquer mutilação dos números
implicará em sua desclassificação.
A participação do (a) atleta 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 Comissão
Organizadora da prova.
O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc, com bicicleta e outros
meios (pacing), resultarão na desclassificação do participante.
Será entregue um chip RETORNÁVEL que deverá ser devolvido no final da prova, a não devolução
implicará na cobrança de uma taxa de R$ 50,00 a ser ressarcido a Empresa de Cronometragem.
É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada.
O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas do evento utilizandose de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou
cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O
descumprimento destas regras causará a desclassificação do (a) atleta.
O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível
de desqualificação na prova.
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XI.
XII.

O (a) atleta que, após voluntariamente, deixar a pista, não será permitido continuar na corrida.
O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado por um membro da
equipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora.

3. INSCRIÇÕES
FORMAS DE INSCRIÇÃO. COMO PARTICIPAR ?
Inscrição online pelo site www.papaleguas.org , anexando comprovante de depósito bancário no
formulário de inscrição.

1)

Valor da Inscrição: R$ 65,00 ( A PARTIR DE 60 ANOS R$ 40,00)
OBS: Aos atletas com idade a partir de 60 anos o valor será sempre R$ 40,00, não se enquadram na
promoção de desconto.
Lote Único: entre 10.08.2017 à 15.10.2017 - R$ 65,00
Dados para deposito no Banco Itaú - agência 9244 - conta 09597-3
Papaleguas Sports ltda. CNPJ: 04.046.406/0001-66
•
•

CAT.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas
etárias levará em conta o dia 31 de dezembro de 2017;
Será disputada nas categorias abaixo discriminadas:
Categorias - Masculino e Feminino
FAIXA ETÁRIA
CAT.
FAIXA ETÁRIA
15 a 19 anos - masculino
M
15 a 19 anos - feminino
20 a 24 anos – masculino
N
20 a 24 anos – feminino
25 a 29 anos – masculino
O
25 a 29 anos – feminino
30 a 34 anos – masculino
P
30 a 34 anos – feminino
35 a 39 anos – masculino
Q
35 a 39 anos – feminino
40 a 44 anos – masculino
R
40 a 44 anos – feminino
45 a 49 anos – masculino
S
45 a 49 anos – feminino
50 a 54 anos – masculino
T
50 a 54 anos – feminino
55 a 59 anos – masculino
U
55 a 59 anos – feminino
60 a 64 anos – masculino
V
60 a 64 anos – feminino
65 a 69 anos – masculino
X
65 a 69 anos - feminino
Acima dos 70 anos - masculino
Z
Acima dos 70 anos - feminino

CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA: A classificação dos (as) participantes da prova será definida conforme
sua colocação (tempo bruto/ordem de chegada) e será informado no site da organizadora no informes
“RESULTADOS”.
4. PREMIAÇÃO:
O (a) PARTICIPANTE que completar o PERCURSO, em conformidade com o regulamento, receberá a
PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DA CORRIDA: Os 5 primeiros colocados GERAL MASCULINO E
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FEMININO, os 5 primeiros colocados Master GERAL MASCULINO E FEMININO à partir dos 40 anos,
receberão troféu, conforme tabela abaixo:
MASCULINO:

FEMININO:

1º LUGAR Troféu

1º LUGAR Troféu

2º LUGAR Troféu

2º LUGAR Troféu

3º LUGAR Troféu

3º LUGAR Troféu

4º LUGAR Troféu

4º LUGAR Troféu

5º LUGAR Troféu

5º LUGAR Troféu

PREMIAÇÃO POR CATEGORIA
Premiação de 1º ao 3º lugar
PREMIAÇÃO POR EQUIPE
Premiação de 1º ao 3º lugar Troféu – pela soma de tempos dos cinco melhores atletas
Premiação de 1º lugar Troféu com maior número de atletas inscritos.
OBS: medalhas de participação para todos que completarem o percurso

POSTOS DE HIDRATAÇÃO
Serão oferecidos três postos de hidratação, largada, 3,5 km, chegada.

Responsável Técnico - Educação Física
Vitor de Freitas Castro
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ANEXO I – Modelo de Termo Responsabilidade
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição Online", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 15Km.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação
nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando seus organizadores, colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
4. Li e conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de
visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político,
sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco
a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ ou
qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a
respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de
apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem
autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
7. 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.
8. 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 os organizadores , mídia e
patrocinadores.
9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública todos os eventuais custos
referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportados
única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
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.
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