
 

 

REGULAMENTO OFICIAL 
2ª Corrida Maio Amarelo de Gaspar 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º. A 2ª Corrida Maio Amarelo de Gaspar será realizada no dia 05 DE MAIO DE 2019. 

Art. 2º. A largada da prova será às 8hs, na Praça Getúlio Vargas, na Rua Coronel Aristiliano 

Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC, sob qualquer condição climática. 

                                                                                               

                                                                                    

                                                                                   

organização. 

Art 3º. A 2ª Corrida Maio Amarelo de Gaspar será disputada na distância de 10k e 6k. 

Art. 4º.                                                                               -

limite, de acordo com o que se segue: 10k em 2 horas e 6k em 1 hora. 

Parágrafo Único: Alcançado o tempo limite a estrutura de apoio será desmobilizada. 

Art. 5º. Poderão participar da 2ª Corrida Maio Amarelo de Gaspar atletas de ambos os sexos, 

regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova. 

Art. 6º. A 2ª Corrida Maio Amarelo de Gaspar será disputada nos naipes Masculino e Feminino, 

em categorias de idade, DE ACORDO COM O ANO DE NASCIMENTO, ou seja, idade até 31 de 

dezembro de 2019, conforme segue: 

OBS: Será considerado o ano de nascimento do atleta, até 31 de dezembro de cada ano: 

6km 

MASCULINO FEMININO 

M1 Até 17 anos F1 Até 17 anos 

M2 18 a 24 anos F2 18 a 24 anos 

M3 25 a 29 anos F3 25 a 29 anos 

M4 30 a 34 anos F4 30 a 34 anos 

M5 35 a 39anos F5 35 a 39anos 

M6 40 a 44 anos F6 40 a 44 anos 

M7 45 a 49 anos F7 45 a 49 anos 

M8 50 a 54 anos F8 50 a 54 anos 

M9  55 a 59 anos F9 55 a 59 anos 

M10 60 a 64 anos F10 60 a 64 anos 

M11 65 a 69 anos F11 65 a 69 anos 

M12 70 anos acima F12 70 anos acima 

 
10k 

MASCULINO FEMININO 

M1 Até 17 anos F1 Até 17 anos 



 

 

M2 18 a 24 anos F2 18 a 24 anos 

M3 25 a 29 anos F3 25 a 29 anos 

M4 30 a 34 anos F4 30 a 34 anos 

M5 35 a 39anos F5 35 a 39anos 

M6 40 a 44 anos F6 40 a 44 anos 

M7 45 a 49 anos F7 45 a 49 anos 

M8 50 a 54 anos F8 50 a 54 anos 

M9  55 a 59 anos F9 55 a 59 anos 

M10 60 a 64 anos F10 60 a 64 anos 

M11 65 a 69 anos F11 65 a 69 anos 

M12 70 anos acima F12 70 anos acima 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7º.                                                                                      

                                                                                             

                                        31 de dezembro do ano em que for realizada a prova; 

                                                                                             

             -                            , o(a) participante                           

                                                                                          

TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                           

que este venha a sofrer, isentando o atendimen                                           

                                                                                             

                                                                           . 

                                lizadas pela Internet no site: < focoradical.com.br> ao custo de 

R$ 25,00  mais 02kg de alimentos não perecíveis. Atletas com mais de 60 (sessenta) anos terão 

descontos de 50%, ou seja R$ 12,50 mais 02kg de alimentos não perecíveis; 

               : as inscrições se encerram no dia 28/04/2019 (último dia para inscrições). 

                                                                                            

                                             . 

                                                                                           

                                                                                 

                                                                   . 

                                                                                             

                                                                                       

                                              /ou documental. 

                                           lvido, caso o participante desista da prova. 



 

 

                                                                                          

                                                                                        

tanto no masculino quanto no feminino de cada grupo. 

3 – ENTREGA DE KITS 

Art. 16.                                         : no dia 04 de maio de 2019 em local e horário 

a definir que será divulgado no site oficial do evento. 

                                                                                            

poderá retirar o kit no dia do evento até às 7h. 

                                                                                            

                                    , juntamente com 02kg de alimentos não perecíveis e 

documento oficial com foto. 

                                                                                         

                                                                                        

foto (do part                                                            .  

Parágrafo Único: Para grupos, a retirada poderá ser feita por um representante do mesmo, 

desde que munido de uma lista com nomes, número do documento e assinatura do 

participante, cópia de documento com foto e de 2kg de alimentos não perecíveis para cada 

participante. 

                                                                                   

                                                                                  

patrocinadores. 

                                                                                      

               . 

                                                            . 

                                                         , de acordo com a disponibilidade. 

                                                                                              

tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. 

                                                                       . 

4 – SISTEMA DE CRONOMETRAGEM E ENTREGA DO CHIP 

                                                                      (chip). 

                                                                                     

                                                         previstas neste regulamento. 

                                                                                          

                                    16 do presente regulamento. 



 

 

                                    , acarretando na desclassif          (a) atleta quando se 

observar por algum fiscal a falta do uso do chip. 
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                                            es finais. Os (as) atletas que não largarem com 

sua categoria no horário determinado pela organização, poderão completar a prova, porém 

estarão automaticamente desclassificados e não terão seus tempos computados no site. 

                                                                                      

                                                                                        

                                                                . 

                                                                                          

disponibilizado no site oficial da corrida. 

                                                                                                 

de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso t                                      

                                         . 

Art. 33. O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com 

bicicleta e outros meios (pacing                                                             

participante, a ser definida pelo organizador. 

                                                                                   

classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

                                                       no momento da Largada. 

                                                                                                

                                                                                      

evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para             , sendo proibido 

pular as grades ou cavaletes que                                                        

momento                                                                       (a) atleta. 

Art. 37. O (a) atle                                                                        

                                          . 

                                                                                               

corrida. 

Art. 39. O (a) atleta dev        -                                                            

                                                                  . 

Art. 40. Os                                                                       

                                                                           ) atinja o plano 

vertical que passa pela borda anterior da linha de chegada. 

  



 

 

  -            

                                                                              5 (cinco) 

primeiros colocados                                                                       

                                                                 .  

Parágrafo Único:                                                                            

                                              troféus. 

Art. 42.                                 . 

                                                                                            

                                                      ), e sem o descumprimen         

                                               (finisher). 

                                                -                                           

                                         . 

                                                                                             . 

§ 3º.                  1 (uma) medalha por atleta. 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                 

         . 

                                                                             (quadro de 

resultados) e                                 . 

                                                                                      

                                                                                     . 

  -                                                                    

                                                                                

                                                                                       

                                          , sendo conhecedor de                          

                                   corrida. 

                                                                                             

                                                                                           (as) 

atletas. 

                                                                                     

                                                                                         

         . 

Parágrafo Únic                                                                          

pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. 



 

 

                                                                                         

                                                                                           

                                                                               

                                                                                      . 

Art. 50. O (                                                                                 

                                                                                      

                                                                                 . 

  -                               

                                                                                       

                                                                                             

                              , o                                                             

                                                                                

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 

direitos, aos pa                                                      /data. 

                                                                                            

                                                                                          

a mesma transferir estes direitos. 

                                                                                

                                                            . 

                                                                                            

                                                                                   

           . 

  -          , ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA 

                                                          dos atletas,                     

                    , iniciada ou                                       , vandalismo e/ou 

motivos               . Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes                   

                                            o de nova prova. 

                                                                                             

                                                                                            

                                                                  . 

                                                                                         . 

                                                                                             

                                                                     . 

                                                                                      

                                      . 

                                                                         ) os i         

                                          . 
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                                                                                        . 

Art. 57. Ao participar da 2ª Corrida Maio Amarelo de Gaspar o (a) atleta aceita totalmente o 

Regulamento da Prova, participando por livre e es                , assume as despesas de 

transporte,                                                                               

                                   prova, antes, durante e depois da mesma. 

                                        -volumes para os participantes na arena do evento. 

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                         

                                                                                    

                                                               . 

                                        -se o direito de incluir no evento atletas ou equipes 

especialmente convidadas. 

   -                    

                                                                      -                  

                                                          , para que seja registrada e 

respondida a contento. 

                                                                                       

                                                                                           

pelo site oficial da corrida.  

                                                                                

                                                                    . 

Art. 64. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de 

todos                                                                                 

                                                     -                                    

                                                                            s do evento. 

Art. 65. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento pertencem a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer de Gaspar. 

Gaspar, 09 de novembro de 2018. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

                                             ", 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                     (10km e 6km). 

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, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

PROVA. 

5.                                                                                              

                                                                       , nenhum material 

publ                                                                                            

                                                                            , dos 

participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organ          

                                      . 

                                                                                 

                                                       , declaro ter pleno conhecimento, e 

que aceito o regulamento                                                          

                                                                                   

                                                                                   

                                                        , podendo ser retirado da prova e do 

local do evento em qualquer tempo. 

                                                                                             

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu dir                                          

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 organizadores, mídia e patrocinadores. 

                                                                                         

                                                                                , entre outros 

gastos despendidos pelo atleta ser                                                          

                                                                                    

custos. 

                                                                                     

quaisquer outra                                                                         ; 

antes, durante ou depois do mesmo. 



 

 

11. 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. 

 

                                                                             

PEITO 

Assumo a responsabilidade de: 

 Verificar se os meus dados                                                    

                                                                                 

               ; 

                                                                             . Se eu 

tiver                                                                 ; 

                                                                              , 

afixando-o na parte frontal de meu uniforme, na altura do peito; 

 U                                                                            

                                                                            ; 

                                                                                  

                                                                    ; 

                           -         -                        -                      

                                                                         

                                                               ,         

                                                    -                             

                                              ; 

 


