
Regulamento 

A Corrida Rustica Policia Militar Balneário Piçarras, será realizado no dia 28/11/2021, Domingo, 

com largada única às 8h30min 5km e 10km local da largada Batalhão da polícia militar de 

Balneário Piçarras. 

A prova será disputada nas distâncias de 5 km e 10km, podendo ser disputada nas Categorias: 

Masculino e Feminino; com tempo limite de 2h00, sendo o percurso 100% plano. 

A idade mínima para participação é de 14 anos para as distâncias 5 e 10km. 

No ato da inscrição online, o atleta assume estar ciente do Termo de Responsabilidade da 

Prova, que se encontra ao final deste regulamento. 

 

Inscrições  

Lote único: valor de 75 reais 

Valor especial  de 55 reaispara atletas de 60 anos +  

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, 

em qualquer situação. Não haverá reembolso do valor pago na inscrição em caso de 

desistência de participação no evento. 

As inscrições online serão encerradas no dia 17/11/2021 ou até atingir o limite técnico de 300 

atletas. 

A retirada do kit da prova será no dia 27/11/2021 no sábado das 13 as 16h 

No dia 28/11/2021 dia do evento, a entrega será realizada no horário das 7h às 8h (neste dia 

não haverá troca de chip ou número). Para a retirada de kit, o atleta deverá apresentar 

documento com foto ou comprovante da inscrição. Camiseta por ordem de chegada à retirada, 

sujeito a disponibilidade de tamanho no ato da retirada. 

A ENTREGA DOS KITS ACONTECERÁ NA LOJACALITO MOVEIS ELETRODOMÉSTICO BALN 

PIÇARRAS (R. NOSSA SRA. DO ROSÁRIO, 559 - SALA 1 - BAIRRO NOSSA SRA. DA PAZ, BALNEÁRIO 

PIÇARRAS - SC, 88380-000 ( USO OBRIGATÓRIO DE MASCARÁ NA RETIRADA DO KIT )  

O tamanho da camiseta do kit atleta deverá ser escolhido na retirada do kit e está sujeito a 

disponibilidade de tamanho no momento da retirada. 

A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização especifica para este fim. 

É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova. Atletas sem 

numeral, não poderão passar pelo pórtico de chegada e também não poderão entrar na 

hidratação. 



É OBRIGATÓRIO O USO DE MASCARA DURANTE A LARGADA E PERMANENCIA NA AREA DO 

ATLETA.  

A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de 

primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de 

emergência será efetuado na rede pública. 

Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum objeto perdido ou extraviado durante o evento ou em seus arredores. 

Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e completa 

avaliação médica prévia a participação no evento. 

A Organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, 

sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 

aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 

sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.  

Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, 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. 

Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes; 

A Corrida Rustica Policia Militar Balneário Piçarras terá a seguinte premiação por categoria. 

Serão premiados os 5 primeiros homens e as 5 primeiras mulheres da categoria “Geral 5 e 

10km”. Do sexto colocado geral em diante, as classificações serão por categoria de idade da 

seguinte forma. 

Troféu do 1º ao 3º Colocado das seguintes categorias: até 19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-

49 anos, 50-59 anos, 60 anos acima, masculino e feminino.  

Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos os atletas que cruzarem a linha de 

chegada de forma legal e sem descumprimento deste regulamento receberão medalhas de 

“finisher”. 

Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento, em até 48 

horas após o término de cada etapa.  



A participação do 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 organização da prova;  

TERMO DE RESPONSABILIDADE Corrida Rustica Policia Militar Balneário Piçarras 

 

No ato da inscrição, o participante automaticamente declara para os devidos fins de direito 

que: 

 1. Estou ciente de que o evento se trata de uma corrida de 5 km e 10km.  

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova. 

 3. Assumo, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 

pela participação nesta prova (que incluem possibilidade de invalidez, amputação e morte), 

isentando Mayckon Santos Assessoria Esportiva e 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 desta prova. 

 4. A idade mínima para participação segue determinada no regulamento desta prova é de 14 

anos.  

5. Não haverá reembolso do valor pago na inscrição em caso de desistência de participação no 

evento. 

 6. A retirada do kit da prova será no dia 27/11/2021 no sábado das 13 as 16h A ENTREGA DOS 

KITS ACONTECERÁ NA LOJACALITO MOVEIS ELETRODOMÉSTICO BALN PIÇARRAS (R. NOSSA 

SRA. DO ROSÁRIO, 559 - SALA 1 - BAIRRO NOSSA SRA. DA PAZ, BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC, 88380-

000 ( USO OBRIGATÓRIO DE MASCARÁ NA RETIRADA DO KIT ) No dia 28/11/2021 dia do evento, a 

entrega será realizada no horário das 7h às 8h (neste dia não haverá troca de chip ou número). 

Para a retirada de kit, o atleta deverá apresentar documento com foto ou comprovante da 

inscrição. Camiseta por ordem de chegada à retirada, sujeito a disponibilidade de tamanho no 

ato da retirada. O tamanho da camiseta do kit atleta deverá ser escolhido na retirada do kit e 

está sujeito a disponibilidade de tamanho no momento da retirada. A retirada do kit só 

poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização especifica para 

este fim. 

 7. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu desenvolvimento 

nesta prova são de minha exclusiva responsabilidade.  

8. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da prova.  

9. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpre o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

prova.  



10. 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 a Mayckon Santos Assessoria Esportiva, organizadores, mídia e patrocinadores.  

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 


