1ª CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA 2,5 KM e 10 KM
18 de setembro 2016 / Paulo Afonso – BA
REGULAMENTO
A PROVA
1) A prova pedestre 1ª CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA, doravante denominada
EVENTO, será realizado no dia 18 de setembro de 2016, (domingo) Largada e
chegada no mesmo local. Concentração dos atletas 06:00 hs. E com Largada ás 07:30
hs da manhã, em frente ao centro de cultura Lindinalva Cabral ( av. Apolônio Sales centro). em comemoração ao mês da Independência do Brasil, nas distâncias de 2,5
km e 10 km. Com participação de pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas,
doravante denominadas ATLETAS, independentemente de condição climática.
2) INSCRIÇÕES e PRAZOS
a) As inscrições poderão ser feitas presencial ou via Internet. Prazos até o dia 2/09/2016
ou quando atingir o limite de inscritos.
Presencial (horário comercial)
Loja globo esportes telefone (75) 3281-5023
e academia m2 fitness (75) 3281-5985
Ou através do site oficial da corrida. www.contimeassessoria.com.br.
Maiores informações: falar com Cícero Clebson (organizador)
(75) 9 8805 5120 zap oi
9 9214 2553 TIM
9 9822 7168 vivo
*Valor da Inscrição presencial R$ 60,00 (atletas acima de 60 anos terão desconto de 50% no
valor da inscrição)

*Valor da Inscrição ON LINE R$ 65,00 (atletas acima de 60 anos terão desconto de 50% no
valor da inscrição)

*HAVENDO DÚVIDA NA INSCRIÇÃO DE QUALQUER ATLETA
(quanto à idade ou local de residência), a premiação do mesmo será
suspensa até a devida comprovação.
b) A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades ou
disponibilidades técnicas estruturais sem aviso-prévio.
Internet
c) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição.
d) Imprima seu boleto e pague dentro do vencimento e acompanhe a lista de inscritos on
line
e) Guarde-a como comprovante para retirada do kit de participação.
Presencial
f) Preencher corretamente todos os campos disponíveis na ficha de inscrição.
g) Não deixar nenhum campo em branco, exceto e-mail, se não tiver.
h) Ler todo o texto constante na ficha de inscrição.
i) Assinar a ficha nos locais solicitados.
Documentos necessários

RG, CPF, e comprovante de residência.
3) RETIRADA DO KIT E IDENTIFICAÇÃO
a) Os Kits (camisa, nº. do peito, e chip ) serão entregues no dia 17 de setembro de 2016,
das 10:00 ás 18:00 hs.
Local centro de cultura Lindinalva Cabral ( av. Apolônio Sales – centro Paulo Afonso/
BA).
b) Para retirar o kit do atleta, é necessário apresentar Xerox do comprovante de
residência documento de identidade e comprovante de inscrição.
c) Quando da retirada do chip, o atleta deverá conferir seus dados pessoais.
d) Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do Kit.
e O kit não será entregue a terceiro, exceto com a assinatura e autorização do atleta
devidamente inscrito.
f) A organização não se responsabiliza por entregas de kit depois da prova.
REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
a) A idade mínima exigida para participação na corrida de 10 km, de acordo com as
normas/ regulamento da organização é de 16 anos completos até 31 de dezembro do ano
da prova.
b) A idade mínima exigida para participação na corrida de 2,5 km, de acordo com as
normas/regulamento da organização é de 10 anos completos até 31 de dezembro do ano
da prova.
Lembrando que todos os atletas menos de idade é obrigatório a autorização do
responsável (com idade exigida no regulamento, ou idade inferior).
c) As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha
autorização por escrito do atleta, acompanhada de cópia de documento de identidade, e
comprovante de residência do atleta, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da
inscrição ou da retirada do kit.
d) O atleta que for inscrito na prova, só poderá participar da mesma (não haverá troca).
e) Sobre o serviço de empréstimo de chip de cronometragem, elaboração, fornecimento
de resultados, divulgação e publicação deles, o participante fica ciente de que o uso do
chip e a instalação em seu corpo/vestuário são de sua responsabilidade, bem como da
passagem no tapete da captação de dados instalados, pois se tratam de equipamentos
eletrônicos que podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações,
ficando isenta a organização e os realizadores do fornecimento destes.
e) Poderá a organização receber e/ou solicitar informações aos participantes para que
auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem
tempo definido e obrigatoriedade para estas correções, dentro do prazo máximo de 05
dias da data de realização do evento.
b) A organizadora não se responsabiliza por uso incorreto e/ou dano causado a este
dispositivo, caso o seu tempo não seja registrado.
c) O uso do chip é obrigatório e intransferível aos atletas que o receberem, acarretando
a desclassificação do atleta que não o utilizar ou eventualmente constatado uso
inadequado.
4) REGRAS GERAIS DO EVENTO
a) Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita totalmente o regulamento, assume todas as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.

b) Ao participar deste evento, o atleta cede 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 à televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou
divulgação, promoções, Internet e qualquer outra mídia, em qualquer tempo.
c) Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção.
Após a remoção, a continuidade do atendimento será efetuada na rede pública sob
responsabilidade dela.
d) O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema
de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e
médico, entre outros), eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou
indireta, sobre as conseqüências desta decisão.
e) A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores
para a orientação dos participantes.
f) Serão colocados à disposição dos atletas sanitários e guarda-volumes no local de
largada e chegada.
g) A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda
volumes, tais como relógios, roupas, acessórios caros, equipamentos eletrônicos, som,
celulares, cheques, cartões de crédito etc.
h) A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda
volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.
i) Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de quais forem os motivos,
nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a
sofrer durante a participação no evento.
j) O acesso às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido pular as
grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em
qualquer outro momento, sob qualquer pretexto.
l) A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores,
não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento
a terceiros ou a outros participantes, sendo responsabilidade única e exclusiva do
primeiro.
m) Qualquer reclamação sobre o resultado extra oficial da competição deverá ser feita,
por escrito, à organização, em até 5(cinco) dias após a primeira publicação do resultado
no site do evento.
5) Poderão os organizadores e realizadores suspender o evento por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos
de força maior.
a) O atleta que em qualquer momento deixe de atender às regras descritas neste
regulamento, ou deixe de comunicar (com registro por escrito e recebido pelos
organizadores) à organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer
tempo ser desclassificado do evento.
b) Todo atleta tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à
organização a ficha de inscrição manual ou a realizada via Internet para o evento.
c) O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e patrocinadores,
em seu nome e de seus sucessores.
d) Ao se inscrever no evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza organizadores,
patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que, a qualquer tempo,

enviem seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido),
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
e) O posicionamento escolhido pelo atleta nos locais de largada disponíveis no evento,
ou disponibilizados pela organização, é de única e exclusiva responsabilidade do
próprio.
6) O evento terá duração máxima de 1 hora e 40 minutos.
a) O atleta que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso,
poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a
partir do qual a organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou
apoio a este corredor.
b) O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido nenhum meio auxiliar para
alcançar qualquer tipo de vantagem.
c) É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico
sem prévia autorização, por escrito, da organização.
d) Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum atleta.
e) A participação do atleta no evento é individual.
f) O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e que
treinou adequadamente para o evento.
g) A direção técnica da prova reserva-se o direito de incluir no evento atletas
especialmente convidados.
7) CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA e PREMIAÇÃO.
a) CLASSIFICAÇÃO DOS 2,5 KM E 10 KM.
b) Haverá cerimônia de premiação no pódio.
c)Quando fornecidos por parte da organização, os resultados extra oficial serão
divulgados logo após o término da corrida, e no site oficial do evento.
d) Todos os atletas que tiverem seus nomes chamados para premiação deverão
encaminhar-se imediatamente à área de premiação.
e) Todos os atletas que participarem das provas receberão medalhas de participação.
A classificação do atleta na prova será definida conforme sua colocação.
Poderão participar todo atleta inscrito na mesma.
Obs.: Os atletas que forem premiados com dinheiro, receberão logo após a
cerimônia de premiação. (apresentar carteira de identidade e comprovante de
residência).

Premiação 2,5 km: Troféu e Vale Compras
Masculino
1º 300,00
2º 200,00
3º 100,00
4 º 2 meses de academia
5º 1 mês de academia
Feminino
1º 300,00
2º 200,00
3º 100,00
4 º 2 meses de academia

5º 1 mês de academia
f) Serão premiados os 5 primeiros masculino e feminino geral.
Não haverá premiação na categoria.
(os atletas premiado com vale compras, fará sua compra no 1 dia útil depois do pódio)

8) CLASSIFICAÇÃO e PREMIAÇÃO dos 10 KM
A classificação dos atletas na prova será definida conforme sua colocação. O tempo a
ser utilizado para esta classificação será o de tempo oficial de largada, pela ordem de
classificação.

Premiação 10 km: Troféu, Dinheiro + Brindes
Local (Paulo Afonso- BA) 10 km.
MASCULINO
1º 500,00 + brinde
2º 400,00+ brinde
3º 300,00
4º 250,00
5º 220,00
FEMININO
1º 500,00 + brinde
2º 400,00+ brinde
3º 300,00
4º 250,00
5º 220,00
a) Serão premiados os 5 primeiros atletas, masculino e feminino na categoria local de
Paulo Afonso/BA.

Visitantes 10km
MASCULINO
1º 700,00
2º 500,00
3º 300,00
4º 250,00
5º 220,00
FEMININO
1º 700,00
2º 500,00
3º 300,00
4º 250,00

5º 220,00
b) Serão premiados os 5 primeiros atletas, masculino e feminino na categoria Visitantes.

Premiação Categorias por Idade
Somente para os 10 km.
Masculino
De 16 a 19 anos
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a cima
1º 2º e 3º colocado
Feminino
De 16 a 19 anos
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a cima
1º 2º e 3º colocado




Premiação da categoria por idade a definir.
Não haverá dupla premiação.

(troféu para todos do podium).

c) Todo atleta que completar o evento dentro do tempo máximo previsto receberá uma
medalha de participação.
d) Haverá cerimônia de premiação no pódio.
e) Quando fornecidos por parte da organização, os resultados extra oficiais serão
divulgados logo após o término da corrida, e no site oficial do evento.
f) Todos os atletas que tiverem seus nomes chamados para premiação deverão
encaminhar-se imediatamente à área de premiação.

Declaração
Por livre e espontânea vontade, participo da 1ª Corrida da Independência, isentando
de qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu
nome e de meus sucessores.
Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando
de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento..
Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive
direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV,
clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e

fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a
ser implementadas no mercado para este e outros eventos.
Estou ciente que ao me cadastrar ou inscrever estou me incluindo automaticamente no
evento.
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
Estou de acordo com o termo de responsabilidade e declaro que:
Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento
são de minha total responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente ou
coordenador de equipe.
Li e estou de acordo como regulamento do evento, disponível na página da Internet no
domínio site oficial.

