
 
REGULAMENTO 

Capítulo 

 
A) DA FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO: 

 

No dia 17 de maio de 2020, a Associção dos Bombeiros Voluntários de Corupá , tem como 
principais objetivos levantar recursos para aprimoramento da capacitação técnica do seu corpo de 
Efetivos e Voluntários e estimular a comunidade a manter hábitos saudáveis através da prática 
esportiva. 

Nosso intento é a promoção de um evento esportivo de qualidade, que enalteça o município 
de CORUPÁ, que fortaleça a imagem da associação  bem como dos patrocinadores/apoiadores, 
tornando-se um referencial de Corrida no Estado de Santa Catarina. 

 
 

B) INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

- Organização e Realização: Associação dos Bombeiros Voluntários de Corupá 
 
- Nome da Prova: 1ª Corrida dos Bombeiros Voluntários de Corupá 

 

- Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus de Corupá  R. Padre Gabriel Lux, 900 – Corupá-SC 
 

- Data: 17 de maio de 2020. 
 
- Horário Largada: 
 

7:00hs- 8:00hs entrega de Kits 

8:30hs – Largada  10Km masc e feminino 

8:45hs-   Largada 5km masc , feminio e caminhada 

10:00hs  Corrida Kids 

10:30hs  Premiação 

11:30hs  Encerramento das atividades  
 

 

- Inscrições: focoradical.com.br  
 

- Horário para retirada dos Kits: dias 16 de maio de 2020  14:00hs-18:00hs na Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Corupá – R. Jorge Lacerda, 433 - Centro, Corupá – SC e dia 17 de maio de 

2020, 7:00hs- 8:00hs Seminário Sagrado Coração de Jesus de Corupá  R. Padre Gabriel Lux, 900 – 
Corupá-SC 

 
- Percurso:5 Km e 10 Km 

 

- Categorias: masculino, feminino e, caminhada e maratoninha. 



 
 

 
Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter conhecimento 

deste regulamento. Ao solicitar a inscrição o competidor deve ler o documento. Os inscritos na 
competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os termos do regulamento imposto a 
prova. 

C) DA PROVA  
 

-Art. 1º. A prova será denominada“1ª Corrida dos Bombeiros Voluntários de Corupá 
 
- Art. 2º. A prova ocorrerá no dia 17 de maio de 2020 com largada às 08:30 hrs para todas as 

categorias. Largada será Seminário Sagrado Coração de Jesus de Corupá  R. Padre Gabriel Lux, 

900 – Corupá-SC com qualquer condição climática. 

 
Parágrafo único – O horário da largada da prova ficará sujeito às alterações pela comissão 
organizadora em razão da quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem 
externa, tais como acidentes de trânsito, suspensão no fornecimento de energia, 
alagamento, granizo dentre outros fatores. 

 

Art. 3º. A CORRIDA será disputada na distância de 5 km e 10km, que será amplamente 

divulgado no site www.focoradical.com.br 

Art.4º. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 

substituída por outra em qualquer situação. 

O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar aos 

organizadores do evento, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer 

acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da 

Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 

envolvidos na prova. O (a) atleta que se inscrever e/ou participar da corrida está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através 

de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem 

acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 

qualquer tempo/data. 

Art. 5º. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou 

prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições em função de 

necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

Art. 6°. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da 

prova. 

Art. 7º. Não serão aceitas reclamações cadastrais após encerradas as inscrições. 

http://www.focoradical.com.br/


D) DAS INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA: 
 

Art. 8°. Os (as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de 

antecedência (30 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções finais. 

Art. 9°. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente 

na parte frontal da camiseta, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, 

sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem essa exigência. 

 
Art. 10°. É obrigatório o uso do número do (a) atleta no peito, sendo que qualquer 

mutilação dos números implicará em sua desclassificação. É proibido correr sem camiseta. 

 

Art. 11°. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O 

percurso é disponibilizado neste regulamento. 

 
Art. 12°. A participação do (a) atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o 

auxílio de terceiros. 

 
Art. 13°. O acompanhamento dos atletas por treinadores/assessorias/outros não é 

recomendado pela organização da prova. Havendo qualquer contato físico resultará na 

desclassificação. Não será permitido qualquer acompanhamento com bicicleta ou qualquer 

outro meio de transporte. Caso o acompanhante prejudique de qualquer forma a 

ultrapassagem de algum concorrente o atleta acompanhadorestará desclassificado. 

 
Art. 14°. Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão  chamados 

os classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

 
Art. 15°. O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxilio 

para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às 

áreas do evento utilizando se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação. É 

proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam essas áreas para entrar na pista em 

qualquer momento da prova. O descumprimento dessas regras causará a desclassificação 

do (a) atleta. 

 
Art. 16°. O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir sua progressão, 

estará passível de desqualificação na prova. 

 
Art. 17°. O (a) atleta que, após, voluntariamente, deixar a pista, não terá permissão para 

continuar na corrida. 

 
Art. 18°. O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado 

pela comissão organizadora ou por membro da equipe de primeiro socorros indicada pela 

Organização. 

 
Art. 19°. Os (as) atletas devem ser classificados na ordem em que qualquer parte do 

corpo/tronco (ficando excluída cabeça, pescoço, braços, pernas, mãos ou pés) atinja o 

plano vertical que passa pela borda anterior da linha de chegada. 

 

 

 



Art. 20º. As colocações das categorias masculina e feminina de 5km e 10km serão definidas 

por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo 

líquido, gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pela 

cronometragem. O atleta concorre exclusivamente com integrantes de sua categoria.A prova. 

 

Art. 21°. As inscrições acontecerão até o dia 15 de maio de 2020  no site www.focoradical.com.br 

 
Art.22°. A Corrida será realizada segundo as Regras contidas nesse regulamento. Fatos 

omissos serão julgados pela comissão organizadora. 

Art. 23º. Havendo reclamação quanto ao resultado, este deverá ser realizado a comissão 

organizadora logo após a chegada do participante que se julgue prejudicado. 

Art. 24º. Não é permitido correr sem camiseta em qualquer das categorias.  

Art. 25º. Os resultados das provas ficarão disponíveis no site: www.focoradical.com.br bem 

como no Facebook da associação de Bombeiros Voluntarios de Corupá. 

E) CATEGORIAS E PREMIAÇÕES : 
 
 

Art. 26º . As premiações previstas para a corrida são: 
Troféu para o 1º até o 5º colocado geral nas modalidades de 5km e 10km, 

modalidades  masculino e feminino. 
 
§ 2º – Todos os participantes que concluírem a prova, independente de categoria receberão 
medalha de participação. 

 

Art. 27º. A idade mínima permitida nas provas é de 16 anos. A idade a ser 
considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição. 

 
§ 1º – Atletas com 16 e 17 anos de idade podem participar da prova de 5 Km desde que com 
autorização por escrito do pai ou de um responsável legal.Aautorização deverá estar 
acompanhada de cópia de um documento de Identidade do responsável que deverá ser 
entregue a Comissão Organizadora no ato da retirada dos Kits; 

 
§ 2º - Atletas com 16 e 17 anos de idade NÃO podem participar de provas de 10 Km. 

 
 

F) DAS INSCRIÇÕES, DESCONTOS E  ISENÇÕES: 
 

Art. 28º - No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e 
assume total responsabilidade por sua participação.  Todos os atletas participantes deverão 
estar em dia com rigorosa avaliação médica para a realização da prova. O competidor é o 
responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu 
desempenho. Haverá serviço de atendimento de urgência no local caso se faça necessário. 

 
 

Art. 29º - Ficam estabelecidos os seguintes lotes e valores com inscrição pelo site 
www.focoradical.com.br: 
 

1º LOTE  R$ 50,00 ATÉ O DIA  20/04/2020 
2º LOTE  R$ 60,00 ATÉ O DIA  14/05/2020 
Limite de inscrições de 500 atletas com direito a camiseta do evento e demais poderão 
participar com direito a numeral e medalha.

http://www.focoradical.com.br/
http://www.focoradical.com.br/


§ 1º –Atletas com 60 (sessenta anos) ou mais terão desconto de 50% no valor da 
inscrição de acordo com o lote, conforme Lei Federal nº 10.741. 

§ 2º –Equipe esportiva com 10 inscritos  ou mais terão desconto de 10% no valor da 
inscrição de acordo com o lote, sendo que os mesmos deverão entrar em contato direto com 
a comissão organizadora. 

§ 3º – Para Maratoninha e caminhada as inscrições serão realizadas no dia do evento 
sendo entregue  01 unidade de  produto de higiene como forma de pagamento, os quais 
serão revertidos para a comunidade com maior necessidade na cidade de Corupá. 

 

 
 

G) DA RETIRADA DOS KITs: 
 

Art. 31º - O inscrito tem direito ao KIT do evento composto por chip de 
cronometragem, número e camiseta da prova, sendo que o tamanho desta será o 
cadastrado no ato da inscrição. 

 

H) DA ESTRUTURA DO EVENTO: 
 

 

Haverá água disponível pré-competição como no decorrer da prova nos postos de 

hidratação. 

Após a prova haverá água bem como frutas a disposição dos participantes. Evento de 

qualidade. Seja bem vindo atleta e família !! 

 

Corupá 26/02/2020 
 


