
REGULAMENTO – ETAPA WECLIX RUN SERIES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

As provas Weclix Run Series fazem parte do ecossistema de esporte da Weclix. São consideradas um dos 

formatos de lançamento da Weclix nas regiões que ela chega, entregando soluções de tecnologia e acesso à 

internet para as residências e comércios da cidade. 

A Weclix Run Series tem como propósito fomentar o esporte nas comunidades, transcendemos o conceito 

comum de uma provedora de internet, onde a ideia é fazer a conexão da tecnologia com o esporte visando, 

além da saúde física, a saúde mental. O evento vem também acompanhado de ações voltadas às práticas de 

ESG (Environment, Social and Governance), em que parte do valor das inscrições é revertida para ações sócio 

ambientais. Todos os setores das provas buscamos métodos de redução de impacto ao meio ambiente. 

Todas as séries da Weclix Run Series largam a partir da Arena Amarela da Weclix, montada nas cidades 

especialmente para que os atletas competidores, amigos e familiares aproveitarem toda a estrutura 

composta por espaço kids, música, DJ, tendas dos parceiros locais, dentre outros entretenimentos. As provas 

contam também com a participação de parceiros do comércio local, como patrocinadores e apoiadores com 

a sua marca na arena da prova. 

 

INFORMAÇÕES E REGRAS GERAIS: 

1. DATA: A Etapa WECLIX RUN SERIES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO será realizada no dia 26 de fevereiro de 2023. 

2. LOCAL DE LARGADA/CHEGADA: Centro Evento Esportivo SJRP na Avenida José Munia na cidade de São 

José do Rio Preto – SP. 

3. HORÁRIO DA LARGADA: A largada será realizada às 08h00min, para todas as distâncias. 

4. DISTÂNCIAS: A CORRIDA será disputada nas distâncias de 5km e 10 km. A prova terá a duração máxima de 

02 (duas) horas (TEMPO LIMITE DA PROVA). 

5. INSCRIÇÃO: pelo site Ticket Sports link: https://www.ticketsports.com.br/e/weclix-run-series---so-jos-do-

rio-preto-34967 

5.1. Valor de Inscrição:  
- KIT BÁSICO: R$70,00;  
- KIT PRO: R$130,00; 
- KIT PREMIUM: R$380,00. 
 
Virada de Lote 01 (05-01-2023) 
- KIT BÁSICO: R$80,00;  
- KIT PRO: R$140,00; 
- KIT PREMIUM: R$390,00. 
 
Virada de Lote 02 (20-01-2023) 
- KIT BÁSICO: R$90,00;  
- KIT PRO: R$150,00; 
- KIT PREMIUM: R$400,00. 
6. KIT DA PROVA 

6.1 KIT Básico:  

-  camiseta da prova, que deverá obrigatoriamente ser usada na prova, durante toda a corrida;  
-  sacochila; 
- numeral de peito, uso obrigatório;  
 



 

6.2 KIT Pro:  

- camiseta da prova, que deverá obrigatoriamente ser usada na prova, durante toda a corrida; 
- Sacochila, Squeeze e Meia; 
- numeral de peito, uso obrigatório; 
 
6.3 KIT Premium:  

- camiseta da prova, que deverá obrigatoriamente ser usada na prova, durante toda a corrida; 
- sacochila, squeeze, meia, viseira e corta-vento; 
- numeral de peito, uso obrigatório. 
 
6.4 RETIRADA DO KIT: nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro/23, exclusivamente na loja Weclix localizada na Rua 

Delegado Pinto de Tolêdo, 3231 - Centro, das 09:00 às 18:00 (quinta e sexta) e das 09:00 às 19:00 (sábado).  

6.4.1 Para retirada de kits, deverá o atleta apresentar obrigatoriamente:  

- Documento original com foto;  

- Comprovante de inscrição;  

- TERMO DE RESPONSABILIDADE DA PROVA ASSINADO (disponível para download junto com o regulamento), 

comprovante do pagamento da inscrição . 

- PARA RETIRADA DE KITS POR TERCEIROS: Deverá o atleta participante enviar pelo seu representante / 

terceiro, cópia de todos os documentos acima citados incluindo autorização de retirada (está disponível para 

download junto com o regulamento) e o item de doação. Não entregaremos o kit sem nenhum dos itens 

acima.  

7. PREMIAÇÃO:  

A Weclix Run Series distribuirá premiação para todos os atletas premiados por faixa etária e GERAL: 

CATEGORIA GERAL: 

MASCULINO – Até 59 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

FEMININO – Até 59 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

MASCULINO + de 60 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

FEMININO + de 60 anos 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

PNE 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

PNE 

PNE – PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS: Cadeirante, Deficiente Visual e 

Amputado. 

OBSERVAÇÕES: 

Os atletas que se enquadrarem na categoria PNE deverão no ato da inscrição apresentar 

atestado médico comprobatório que o enquadre em uma das CATEGORIAS PARA ATLETAS 



PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

IMPORTANTE: 

Os atletas deficientes visuais deverão indicar na ficha de inscrição, nome completo, RG, CPF, 

sexo, data de nascimento e telefone de emergência do seu atleta guia. 

A inscrição só poderá ser aceita se o atleta guia for indicado. O atleta guia deverá estar 

devidamente inscrito. 

A organização não avalia clinicamente o grau de deficiência dos participantes da categoria 

portadores de necessidades especiais. Apenas recebe os atestados médicos comprobatórios de 

que o atleta foi submetido a uma avaliação e enquadrado em determinada categoria. Portanto, ao 

participar, independente do grau de deficiência que venha a portar, o atleta aceita competir com os 

integrantes da mesma categoria. E assume a responsabilidade da competição, independente da 

deficiência, isentando a organização desta responsabilidade, de pareceres e avaliações técnicas 

quanto à capacidade física e vantagens que um atleta pode obter sobre o outro, em função dos 

diferentes graus de deficiência. 

As categorias acima somente serão validadas e premiadas com troféus e outros produtos SE E SOMENTE 
HOUVER PELO MENOS 3 ATLETAS DENTRO DA FAIXA ETÁRIA CORRESPONDENTE. 

7.1 PRÊMIOS: 

a) 1 ano grátis de assinatura Weclix, no plano de 100 mega com TVClix, para o 1° colocado de cada categoria 

se houver viabilidade técnica, ou seja, disponibilidade de rede e porta na caixa CTO para instalação da 

internet no endereço de residência do participante vencedor;  

b) Troféu para todos os atletas premiados no geral, por categoria;  

c) Premiação em dinheiro para os 1° colocados de cada categoria no valor de R$500,00 para cada. 

8. PERCURSO DA PROVA: a prova será realizada dentro da cidade de São José do Rio Preto - SP e estará 

totalmente sinalizado com placas Weclix, cones de sinalização, staffs e outros recursos que serão 

disponibilizados pela Prefeitura.  

9. FINISHER: PARA SER CONSIDERADO FINISHER WECLIX RUN SERIES, O ATLETA PRECISA COMPLETAR O 

PERCURSO DENTRO DO TEMPO LIMITE PREVISTO NESTE REGULAMENTO, OU SEJA, TODOS QUE CUMPRIREM 

ESSA REGRA TERÁ DIREITO A SUA MEDALHA DE FINISHER.  

10. DEMAIS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

10.1. Poderão participar da prova os atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com este 

regulamento. 

10.2. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é a seguinte, em cumprimento as Regras 

Oficiais da IAAF: provas com percurso de até 10 km - 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do 

ano da prova, mediante autorização por escrito e com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. 

A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que deverá ser entregue 

a organização na retirada do kit. 

10.3. No ato da retirada do Kit, cada participante deverá assinar o Termo de Responsabilidade da prova. O 

Download está disponível no site da inscrição. 



10.4. A inscrição do Weclix Run Series é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 

por outra, tão pouco para outra etapa em qualquer situação. Não serão efetuadas trocas de modalidades. 

10.5. As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site Tickets Sports, quando abertas. 

10.6. As inscrições serão encerradas no dia 17/02/23, ou até o limite técnico previsto para o evento. 

10.7. A retirada de kits acontecer exclusivamente na loja Weclix, conforme local, dias e horários previstos no 

item 7 deste regulamento. 

10.8. Não serão entregues kits no dia do evento, nem após o mesmo. O tamanho da camiseta deverá ser 

escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas referentes ao tamanho da camiseta. O kit deve ser 

conferido no momento da retirada. 

10.9. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização 

específica para este fim. 

10.10. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passível de 

desclassificação o participante que não cumprir este aviso. 

10.11. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento bombeiro civis e ambulância para 

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

emergência será efetuado na rede pública. 

10.12. Ao longo do percurso da prova haverá pontos de hidratação com água. 

10.13. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação 

dos participantes. 

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

médica prévia à participação no evento. O atleta é totalmente responsável pela devida condição física para 

participação da prova e o mesmo deverá entregar o Termo de Responsabilidade, conforme previsto neste 

regulamento, no ato da retirada do kit. 

10.15. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta deverá observar o 

trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O 

descumprimento destas regras causará a imediata desclassificação do atleta. 

10.16. A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabiliza por 

prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos 

de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

10.17. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta 

minutos após a divulgação. 

10.18. 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. 

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

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. 

10.20. 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. 



10.21. Haverá premiação com troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria (5 e 10 km), sendo 

considerado apenas o tempo corrigido para a premiação mencionada. 

10.22. O atleta que não estiver presente na cerimônia de premiação poderá reclamar seu troféu junto à 

organização em até 30 dias corridos após a prova, devendo retirá-lo na loja Weclix anfitriã do evento dentro 

deste período. Após este prazo, nenhuma premiação será entregue. 

10.23. 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. 

10.24. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios resultarão na 

desclassificação do participante.  

10.25. Poderá a organização Weclix, suspender ou cancelar o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. Neste caso caberá a organização Weclix informar os 

atletas assim que da tomada de decisão através de mídias sociais ou no congresso técnico.  

10.26. O mau tempo não impedirá a realização Weclix Run Series, porém, a organização Weclix, se reserva o 

direito de alterar trechos do percurso, distâncias, E/OU ALTERAR O HORÁRIO DA LARGADA A QUALQUER 

MOMENTO quando porventura entender que a situação qualquer que seja, apresente riscos aos 

competidores e staff envolvidos.  

10.27. As dúvidas ou informações técnicas da Weclix Run Series devem ser solicitadas através do e-mail 

raine.matias@weclix.com.br, para que seja registrada e respondida preferencialmente em até 48hs.  

10.28. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão ORGANIZADORA DA 

WECLIX de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  

10.29. A organização Weclix poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da Weclix, incluir ou alterar 

este regulamento, total ou parcialmente a qualquer momento.  

10.30. Se o atleta for cliente Weclix ele automaticamente ganha um ano de assinatura da TV CLix 

10.31. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos 

deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens CITADOS e acata todas as decisões da organização 

Weclix, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer 

punição imputada pelos organizadores da Weclix. Bons treinos e nos vemos na Weclix Run Series de São José 

do Rio Preto 

Dúvidas entre em contato pelo e-mail raine.matias@weclix.com.br ou pelo WhatsApp (17) 99672-5340. Para 

outros assuntos, técnicos ou comerciais, segue e-mail Yvi Magosso yvi.magosso@weclix.com.br 

 

 

mailto:yvi.magosso@weclix.com.br

