
REGULAMENTO 1ª GERBER RUN 

 

1 - FINALIDADE  

A corrida de rua 1ª GERBER RUN, compreende um evento esportivo que visa difundir na 

comunidade a prática esportiva organizada pela BSRUN Assessoria Esportiva .  

2 - PROVAS   

. A corrida de 4 km e 8 km, feminino e masculino; 

· A idade mínima para participação na corrida de 4km, 8 km é de 16 anos completos até 

o último dia da inscrição. Para os atletas menores de idade (acima de 16 anos), deverão 

apresentar no dia da retirada do Kit atleta a autorização de participação assinada por pais ou 

responsável maior de idade, devidamente preenchida com os dados completos do participante 

(conforme modelo ANEXO 1); 

 · A prova será realizada no município de Biguaçu  SC.  

3 - A PROGRAMAÇÃO:  

· A entrega do kit: em local a definir pela organização;  

· A prova será realizada no dia 19 de Abril de 2020;  

· 7h15- aquecimento;  

·  7h30min largada dos 4km e 8km; 

·  9h Início da cerimônia de premiação.  

 4 - PERCURSO : 

 · Em todo o trajeto é muito importante que o ATLETA preste atenção nas sinalizações 

específicas do evento. Além da sinalização, haverá fiscais de prova em todos os percursos e, 

em alguns pontos, carros ou motos de apoio;  

· Caso o atleta erre o trajeto, deverá retornar ao local onde ocorreu o erro para retomar 

o percurso; 

 · Em cada 2.5km, aproximadamente, do percurso, haverá pontos de hidratação. 

· A organização irá dispor o detalhamento do percurso em canais de divulgação e mídias 

sócias a estabelecer; 

 · Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do 

percurso respeitando orientação dos fiscais.  

 



 

5 - CATEGORIAS :  

·As categorias serão divididas:  

CATEGORIA NAIPE IDADE 

A Masc/Fem Até 19 anos 

B Masc/Fem 20 a 24 anos 

C Masc/Fem 25 a 29 anos 

D Masc/Fem 30 a 34 anos 

E Masc/Fem 35 a 39 anos 

F Masc/Fem 40 a 44 anos 

G Masc/Fem 45 a 49 anos 

H Masc/Fem 50 a 54 anos 

I Masc/Fem 55 a 59 anos 

J Masc/Fem 60 a 64 anos 

K Masc/Fem 65 a 69 anos 

L Masc/Fem 70 anos + 

 

6 – INSCRIÇÕES:  

·1° lote até o dia 10/03/2019 - R$ 40,00, SEM KIT e R$ 60,00 COM KIT 

·2° lote até o dia 31/03/2020(data limite das inscrições COM KIT) – R$ 50,00, SEM KIT e 

R$ 65,00 COM KIT 

 ·3° lote até o dia 15/04/2020(data limite das inscrições sem kit) – R$ 60,00 SEM KIT  

 

7 – DO KIT:  

·A composição do kit especial será:  

a) 1 Camiseta, conforme descrição nesta seção; 

b) Número de peito  

c) Chip de cronometragem  

d) Pregadeiras  

e) Material promocional  



·A composição do Kit básico  

a) Número de peito  

b) Chip de cronometragem  

c) Pregadeiras  

d) Material promocional  

·As camisetas serão disponibilizadas nos tamanhos P, M, G, GG, em quantidade limitada;  

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ATLETA:  

·Obrigatório o uso do Número de peito na sua frente e na altura do peito ;  

·O atleta que não retirar seu chip ou que utilizar de maneira imprópria (quando houver), 

não terá seu resultado registrado, sem direito a reclamação; 

.Caso o atleta que não tenha feito a retirada do kit do evento nos dias especificados, 

após finalizado o evento, não terá o direito de requerer o mesmo. 

. 

9 – DAS PREMIAÇÕES:  

Troféus: 1º ao 5º colocados na categoria geral masculina e na categoria geral feminina 

nas provas de 4km e 8 km. Além de brindes dos patrocinadores(se houver);  

. Haverá premiação com troféus até a 3ª colocação, nas categorias descritas da seção 

CATEGORIAS POR IDADE, no percurso de 8km. 

 

GERAL Masculino e Feminino – 4 km  

1º Geral = troféu 

 2º Geral = troféu  

3º Geral = troféu 

 4º Geral = troféu  

5º Geral = troféu  

GERAL Masculino e Feminino – 8 km  

1º Geral = troféu  

2º Geral = troféu  

3º Geral = troféu  



4º Geral = troféu  

5º Geral = troféu  

CATEGORIAS 8 Km – Masculino e Feminino  

1º colocado = Troféu  

2º colocado = Troféu  

3º colocado = Troféu   

 

· O participante que se classificar na categoria geral de 8 km, não acumulará a premiação 

com troféu em categorias; 

· Não haverá troféus  para as categorias por idade na modalidade de 4km; 

· Medalhas de participação: Para todos que completarem a prova dentro do prazo 

previsto, mediante a entrega do chip (quando for solicitado). 

 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

·A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e 

filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes;  

·A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a 

documentação do atleta para fins de comprovação da idade do mesmo; 

 ·A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em 

risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que será julgada pelos coordenadores 

gerais da prova; 

 ·A Confederação Brasileira de Atletismo está isenta de quaisquer danos, prejuízos e/ou 

condenações decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual decorrentes 

da prova;  

·A organização do evento disponibiliza no local da prova ambulância com atendimento 

médico para os primeiros socorros em caso de algum acidente que possa vir acontecer com os 

atletas participantes. Se necessário o atendimento hospitalar e medicamentoso, os custos 

serão de responsabilidade do participante;  

·No ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste 

regulamento e alegará que suas condições físicas e de saúde para participar do evento estão 

normais; 

 ·Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento.  

BSRUN Assessoria Esportiva 



  



ANEXO I – Modelo Autorização dos pais para menores de 18 anos. (a partir de 16 anos)  

 

AUTORIZAÇÃO (PAIS/ RESPONSÁVEL) PARA MENORES DE 18 ANOS 

 

Através da presente, eu _____________________________________________ (nome do 

ai/mãe  

ou responsável legal), RG nº __________________ CPF/MF nº ___________________, 

autorizo  

o (a) menor _____________________________________________________(nome do 

menor),  

nascido em ____/____/_____, com ______ anos de idade, portador da Carteira de Identidade 

RG  

nº.______________________, expedida pela __________________(órgão expedidor) a  

participar, na qualidade de atleta, do 1ª GERBER RUN, que será realizada no dia 19 de  

ABRIL de 2020, responsabilizando-me pelos atos pelo mesmo praticados.  

 

_______________, ____ de _________________ de 2020. 


