
REGULAMENTO OFICIAL 

  

OBJETIVO 

Incentivar a prática de exercício físico como meio de saúde e de socialização, abordando a 
cultura de prevenção do câncer de mama como ferramenta de contribuição social. Também um 
dia para celebrar a vida e a luta de quem enfrenta a doença.  Aliando a participação no evento 
como forma de trazer recursos para a instituição e manter o atendimento aos pacientes em 
tratamento do câncer. 

DA PROVA 

No dia 23 de outubro do ano corrente, O Projeto Amigos Contra o Câncer realizará a Primeira 
Corrida dos Amigos Contra o Câncer. Com uma comissão organizadora composta por esportistas 
experientes da área, essa prova tem garantias de sobra de sucesso. Em formato de Corrida, terá 
apuração e cronometragem através de chip descartável. 

A prova terá 2 distâncias distintas, 3 km (caminhada) e 6 Km de corrida, com largada às 08:00 
(oito horas) nas dependências da Recra Campo, Via Anhanguera km320. As inscrições estão 
abertas ao público de ambos os sexos a partir dos 18 anos para as distancias de 3km e 6km. 

  

DAS INSCRIÇÕES 

3 km e 6km  

R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 

As vagas podem encerrar antes do prazo caso o limite técnico de participantes seja atingido. 

1º LOTE- R$65,00 

2º LOTE- R$75,00 

3º LOTE – R$85,00 

Inscrições em grupos tratar diretamente com a Organização do evento. 

PREMIAÇÃO 

6KM = Troféu: 1º ao 3º colocado (geral) masculino/feminino e por categoria: 

PNE 1º, 2º e 3º colocado masculino e feminino 

 

MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os atletas recebem medalha de participação. 

  

 

KIT ATLETA: 

Camiseta de Participação; 

Sacochila; 

Chip para os corredores; 

Número de peito; 

Medalha de conclusão; 

Kit pós prova (água e frutas). 



 

 

RETIRADA DO KIT ATLETA 

Decathlon Novo Shopping 

Imagem será divulgada em breve 

  

PARA RETIRADA DO KIT SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR O CARTÃO DE VACINA 

1.Não é permitido a troca de percurso após encerramentos das inscrições. Alterações de 
cadastro ou troca de titular são permitidas somente nas datas de distribuição do Kit Atleta. 

2.Para entrega do Kit de Participação a terceiros é necessário apresentação do documento 
oficial do participante devidamente inscrito (original ou xerox). A central da corrida disponibiliza 
ficha de autorização para retirada do Kit Atleta por terceiros e a mesma deve ser apresentada 
como complemento da documentação oficial do participante. 

3.A retirada de kits deverá acontecer no dia anterior à prova (22 de outubro). 

4. NÃO serão entregues kits no dia do evento, nem após o mesmo. O tamanho da camisa 
deverá ser escolhido no ato da inscrição e será entregue mediante disponibilidade. O kit deve 
ser conferido no momento da retirada. 

  

ATENÇÃO: O atleta que descumprir qualquer item do REGULAMENTO OFICIAL, colocando 
em risco a saúde de terceiros, o resultado oficial da prova ou a imagem do organizador do 
evento, além da desclassificação imediata, perde o direito a medalha de participação. 

Fiscais de percurso e integrantes da equipe técnica utilizarão walk talk interligados aos serviços 
de Cronometragem Esportiva. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A data do evento poderá sofrer alteração. Qualquer reclamação sobre o resultado oficial da 
competição para os atletas premiados deverá ser feita, por escrito, à organização, em 20 min 
após a divulgação dos mesmos e em até 30 dias para os demais atletas, após a primeira 
divulgação do resultado no site do evento. 

Haverá postos de hidratação, placa de retorno exclusivo e fechamento parcial (compartilhado) 
das vias de acesso (grade de isolamento, cones e cavaletes) por conta da organização do 
evento. 

No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada na 
ficha de inscrição/Formulário de Inscrição (site), o (a) atleta participante aceita todos os termos 
do presente REGULAMENTO. 

Ao participar deste EVENTO, o participante assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

Ao participar deste EVENTO, o participante 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 a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, 
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a 
orientação dos participantes. 



É obrigatório o uso do número de peito, fixado na parte da frente da camisa utilizada pelo 
participante. O clube onde se realizará o evento dispõe de sanitários adequados para todo o 
público da prova. 

É recomendada rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de testes, inclusive (TR covid 
19 ou RT PCR) e exames prévios que atestem ao participante que ele se encontra apto para 
participar de uma corrida de rua nos percursos específicos do evento. 

Haverá postos de hidratação; 

Haverá diferenciação na personalização do número de identificação (número de peito), para 
cada distância e cor exclusiva para atletas. 

O participante assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando 
de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e patrocinadores. 

Não haverá devolução do valor de inscrição em caso de desistência ou não comparecimento 
por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova. 

A 1ª Corrida Amigos Contra o Câncer terá largada e chegada no mesmo local (Recra Campo). 
Todo percurso será realizado no asfalto. 

  

ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", 
no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 1. Estou 
ciente de que se trata de uma Corrida de rua, cujo percurso é de meu conhecimento. 2. Estou 
em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta Corrida 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 Corrida (que incluem possibilidade de invalidez e 
morte), isentando-se, então, a Organizadora, seus colaboradores e patrocinadores DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta Corrida. 4. Li, conheço, aceito e me 
submeto integralmente a todos os termos do Regulamento da Corrida. 5. Declaro que não 
portarei, nem utilizarei, no percurso e no entorno, bem como no local de entrega de kits, 
nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito da 
Organizadora; e, também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança dos 
participantes. 6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer 
caso descumpra o Regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da Corrida. 7. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação da 
Corrida, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de 
ônus para a Organizadora e patrocinadores. 8. Estou ciente que na hipótese de ALTERAÇÃO 
DE DATA DA CORRIDA OU SUSPENSÃO da Corrida por questões de segurança pública ou 
força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, viagens, 
entre outros gastos despendidos serão suportados única e exclusivamente por mim, isentando 
a Organizadora e patrocinadores pelo ressarcimento de quaisquer destes custos. 9. Assumo 
com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer 
outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação nesta Corrida; antes, 
durante ou depois da mesma. 10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste 
TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação nesta Corrida. 

 


