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CAPITULO I – DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 1º A XX Corrida Rústica do Mandacaru – Prova Daniel Vieira dos Santos tem como objetivo a 

disponibilizar uma opção de modalidade do Atletismo nos bairros da cidade de Maringá, criação de 

um cronograma anual e o aumento no número de praticantes de Corridas de Rua na cidade de 

Maringá. 

 

Art. 2º A Organização e Realização deste evento está sob a responsabilidade da Secretaria de 

Esportes e Lazer de Maringá através da Gerência de Esportes Comunitários e da Gerencia de 

Recreação e de Lazer. 

 

Art. 3° Os Atletas que dele participarem, serão considerados conhecedores da legislação esportiva e 

deste regulamento, no que diz respeito aos seus direitos e obrigações e isentando os organizadores 

de quaisquer responsabilidades sobre acidentes de qualquer natureza, que possam ocorrer antes, 

durante e após a realização do evento. 

 

Art. 4º A XX Corrida Rústica do Mandacaru – Prova Daniel Vieira dos Santos ocorrerá no dia 

11/06/2017, a partir das 08 h, em frente ao Tiro de Guerra em Maringá localizado na Av. 

Mandacaru, s/n. 

 

Art. 5° É de competência da Secretaria de Esportes e Lazer da cidade de Maringá fazer cumprir este 

Regulamento e resolver os casos omissos. 

 

CAPITULO II – DAS NORMAS GERAIS 
 

Art. 6º 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. 7 º É expressamente proibida a troca de números entre os competidores antes ou durante a 

corrida, e nos momentos de apuração de resultados, sob a pena de desclassificação. 

 

Art. 8º Em caso de caso de fraude no Trajeto da Prova ou qualquer vantagem indevida durante a 

prova feita pelo(s) atleta(s) ele será DESCLASSIFICADO da Prova e terá que devolver Troféus, 

medalhas e dinheiro (se houver) para a Comissão Organizadora do evento. 

 

Art. 9º A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por 

incidentes que venham ocorrer com atletas no decorrer do percurso. 

 

Art. 10º Todos os (as) participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem à instituição organizadora. 

 

Art. 11º A comissão organizadora se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades da XX CORRIDA RÚSTICA DO 

MANDACARU – PROVA DANIEL VIEIRA DOS SANTOS. 

 

Art. 12º A comissão organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no 

entanto, haverá para o atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para 

remoção, e o atendimento propriamente dito será efetuado pelo SUS. 
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Art. 13º O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a comissão organizadora de qualquer responsabilidade, desde a remoção / 

transferência até o seu atendimento médico. 

 

Art. 14º A segurança da XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – PROVA DANIEL 

VIEIRA DOS SANTOS receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a 

orientação dos participantes em relação à participação na prova.  

  

Art. 15º Não haverá reembolso, por parte da comissão organizadora, bem como seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos atletas na XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – PROVA DANIEL 

VIEIRA DOS SANTOS, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação da XX 

CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – PROVA DANIEL VIEIRA DOS SANTOS. 

 

Art. 16º A comissão organizadora do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, 

a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

 

Art. 17º É obrigação do (a) participante da Prova ter o conhecimento do percurso, que por sua vez 

está disponibilizado no site oficial da Prova. 

 

Art. 18º E Proibido o acompanhamento dos (as) atletas por treinadores (as) /assessoria, amigos etc., 

com bicicleta e outros meios (pacing), caso ocorra poderá resultar na desclassificação do (a) 

participante. 

 

Art. 19º O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas do evento 

utilizando-se de caminhos sem estarem sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades 

ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da Prova. O 

descumprimento destas regras causará a desclassificação do (a) atleta. 

 

Art. 20º O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará 

passível de desqualificação na Prova. 

 

Art. 21º Ao (À) atleta que, voluntariamente, deixar a pista, não será permitido continuar na Prova. 

 

Art. 22º O (a) atleta deverá se retirar imediatamente da Prova, se assim for determinado por um 

membro da equipe médica oficial, indicada pela Comissão Organizadora. 

 

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO  
 

Art. 23º Com a efetivação da inscrição, o atleta concorda em ceder aos Organizadores do Evento, 

conjunta ou separadamente, o direito de usar seu nome, voz, imagem, material biográfico, 

declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo Atleta, bem como de usar fotografias e os 

vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação, publicidade, propaganda ou promoção do 

evento sem ônus para os organizadores incluindo os dados cadastrais por mim fornecidos, no 

preenchimento da inscrição on-line. 
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Art. 24º Com a efetivação da inscrição, o atleta concorda e reserva à Comissão Organizadora o 

direito do uso de imagem para divulgação na mídia, site da prova para futuras divulgações da prova, 

bem como qualquer meio ou veículo de divulgação ou reprodução existente ou que venham a ser 

criados, incluindo, mas não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, Internet, Intranet, 

outdoors, materiais impressos de toda a espécie, etc., renunciando, desde já a qualquer 

remuneração. 

 

Art. 25º Quando da inscrição o atleta deixará claro que o mesmo goza de perfeito estado de saúde, 

pois a Comissão Organizadora não se responsabilizará por acidentes que por ventura venham a 

ocorrer no transcurso da prova. No caso de menores os pais e/ou responsáveis atestarão o perfeito 

estado de saúde das crianças e adolescentes através da inscrição dos atletas. 

 

Art. 26º As inscrições deverão feitas a partir do dia 05/05/2015 às 17 horas até o dia 26/05/2015 às 

17 horas pelo Link: 

http://www2.maringa.pr.gov.br/conferencia/?cod=XXCorridaRusticadoMandacaru2017/inscricao . 

Devido à utilização de Chip, em hipótese nenhuma serão aceitas inscrições após a data acima e 

somente poderá ser feita pela Internet. Informações pelo telefone (44) 3220 – 5750. 

 

Art. 27º As inscrições serão encerradas definitivamente às 17 h do dia 26/05/2017, ou em data 

anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico de cada categoria. 

 

Art. 28º No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line, o (a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento. 

 

Art. 29º No momento da inscrição, caso o (a) atleta não tenha RG, deverá cadastrar os números 

desses documentos do pai, mãe ou de quem tem a sua tutela. 

 

Art. 30º É necessário que o (a) atleta informe o número do celular na inscrição. 

 

Art. 31º A inscrição na XX Corrida Rústica do Mandacaru – Prova Daniel Vieira dos Santos é 

pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer 

situação. 

 

Art. 32º Os (As) participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha 

de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da Prova e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

Art. 33º Em caso de caso falsidade, omissão ou irregularidade nos dados fornecidos no ato de 

inscrição para a Prova o atletas será DESCLASSIFICADO e terá que devolver Troféus, medalhas e 

dinheiro (se houver) para a Comissão Organizadora do evento. 

 

Art. 34º Ao participar deste XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – PROVA DANIEL 

VIEIRA DOS SANTOS, o Atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita 

totalmente o regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois 

do XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – PROVA DANIEL VIEIRA DOS SANTOS. 

 

http://www2.maringa.pr.gov.br/conferencia/?cod=XXCorridaRusticadoMandacaru2017/inscricao


 

 

 

 

 5 

 

Art. 35º A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de incluir na Prova, atletas ou equipes 

especialmente convidadas. 

 

Art. 36º Os (As) participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha 

de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da Prova e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

Art. 37º Ao se inscrever nesta Prova, o (a) atleta assume automaticamente o conhecimento de todos 

os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as 

decisões da Comissão Organizadora, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 

Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 

 

Art. 38º Não serão realizadas inscrições no dia da realização da XVIII Corrida Rústica do 

Mandacaru – Prova Daniel Vieira dos Santos. 

 

CAPÍTULO IV – DA ENTREGA DO CHIP  
 

Art. 39º O atleta será responsável pela coleta de seu Chip de Competição, salvo quando autorizar 

por escrito e com cópia da Carteira de Identidade impressa na retirada de seu Chip por terceiros. 

 

§ 1º - A entrega do Chip será no dia 10/06/2017 em horário e local definidos em Nota Oficial a ser 

divulga no site da Prefeitura de Maringá e/ou pagina do evento. 

 

§ 2º - O Chip é intransferível, caso um atleta passe para outro, ambos serão Desclassificados. 

 

Art. 40º O atleta ou terceiro que vier retirar o Chip devera retirá-los portando um documento oficial 

com foto que goze de fé pública (identidade, CNH, certificado de reservista, passaporte, carteira de 

entidade de classe (OAB, CRM, CREF, CREFITO, CRO, CRC) e outros. 

 

Art. 41º Para os atletas das categorias Sub 11 e Sub 14 (Pré-mirim) poderão participar DESDE QUE 

no ato da retirada do Chip, entregue assinado a Termo de Responsabilidade – Para Menores de 

Idade assinados pelos pais ou responsáveis legais (ANEXO I). 

 

Art. 42º Para a retirada dos chips pelo atletas citados no artigo anterior os pais e/ou responsáveis 

terão que apresentar um Documento Oficial com Foto que goze de fé pública (identidade, CHN, 

passaporte, carteira de entidade de classe (OAB, CRM, CREF, CREFITO, CRO, CRC e outros)). 

 

§ 1º – Para as outras categorias os pais ou responsáveis deverão retirar os chips nas datas e horários 

pré-determinados pela Comissão Organizadora portando um documento oficial com foto que goze 

de fé pública (identidade, CHN, passaporte, carteira de entidade de classe (OAB, CRM, CREF, 

CREFITO, CRO, CRC e outros)). 

 

Art. 43º O (a) atleta que não retirar o seu kit nas datas e horários estipulados pela Comissão 

Organizadora, perderá o direito ao kit e a inscrição. 
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CAPITULO V – VESTUÁRIO 
 

Art. 44º Para participar da competição os atletas deverão apresentar-se com vestuários adequados a 

prática esportiva, como camiseta, shorts, agasalhos, tênis etc. Não será permitido competir de calça 

jeans e sapato. 

 

Art. 45º É obrigatório o uso do número de corrida no peito do atleta. O número não pode sofrer 

qualquer tipo de alteração. 

 

Art. 46º A cada competidor (a) será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, 

sem rasura ou alterações, durante toda a realização da Prova, sendo passíveis de desclassificação os 

(as) participantes que não cumprirem esta exigência. 

 

CAPITULO VI - DA CONSTITUIÇÃO DAS PROVAS 
 

Art. 47º Categorias e percurso são: 

 

CATEGORIA NAIPE 
PERCURSO 

(M) 

IDADE 

(ANOS) 
NASCIMENTO 

MÁXIMO 

DE 

INSCRITOS* 

Sub 11 Masc./Fem 700 08 a 10 anos 
01/01/2007 a 
31/12/2009 

250 

Sub 14  

(Pré-mirim) 
Masc./Fem 1.000 11 a 13 anos 

01/01/2004 a 

31/12/2006 
250 

Sub 16 

(Mirim) 
Masc./Fem 2.000 14 a 15 anos 

01/01/2002 a 

31/12/2003 
200 

Sub 18 

(Menores) 
Masc./Fem 3.000 16 a 17 anos 

01/01/2000 a 

31/12/2001 
100 

Quadro 1 – Percurso das Corridas de Ruas. 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Município de Maringá – Pr. 

* O número de atletas inscritos deste item representa a somatória total máxima de Masculino e Feminino dentro de uma 

mesma categoria. A Comissão Organizadora se reserva o direito de modificar a distribuição das vagas a qualquer 

tempo. 

 

Parágrafo único: a largada poderá sofrer atrasos caso a Comissão Organizadora entenda que para a 

segurança dos participantes essa medida seja necessária. 

 

Art. 48º Conforme a Norma 12 da CBAT, Art. 1.º, § 8.º, a idade a ser considerada, 

obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição, é a que o (a) atleta terá até 31 de dezembro do ano 

em que for realizada a Prova. 

 

Art. 49º No dia da prova os atletas deverão estar no local no mínimo até 30 minutos antes do início 

da Primeira Largada Sub 11 (Masc./Fem) será às 08 h. A ordem de largada será, conforme tabela 

abaixo: 

 

 

ORDEM CATEGORIA 

1ª Sub 11 

2ª Sub 14 (Pré-mirim) 
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3ª Sub 16 (Mirim) 

4 ª Sub 18 (Menores) 

Quadro 2 – Ordem de Largada. 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Município de Maringá – Pr. 

 

Art. 50º A largada poderá sofrer atrasos caso a Comissão Organizadora entenda que para a 

segurança dos participantes essa medida seja necessária. 

 

Art. 51º Todos os atletas participantes deverão obedecer ao trajeto do percurso estabelecido pela 

comissão organizadora, com a penalização de desclassificação se o atleta que não o fizer. 

 

Art. 52º Não será permitido que o mesmo atleta corra em mais de uma categoria. 

 

Art. 53º Não é permitido ao atleta de uma categoria competir em outra de idade diferente a deste 

regulamento. 

 

CAPITULO VII – DO CONTROLE DA PROVA 
 

Art. 54º A apuração da prova será através do sistema chip sendo de responsabilidade do atleta a 

correta colocação do chip no tênis. Não haverá troca de Chips por defeitos ocasionados pelo Atleta. 

 

Art. 55º O atleta que não acessar o sensor no local de largada para registrar o chip estará 

desclassificado.  

 

§ 1º - Caso não tiver registro da passagem do (s) atleta (s) em outros pontos de controles de 

percurso o (s) atleta (as) será (ão) automaticamente desclassificado. 

 

Art. 56º O atleta que não for registrado nos pontos de cronometragem será desclassificado.  

 

Art. 57º Na hipótese de desclassificação dos (as) primeiros (as) colocados (as), serão chamados os 

(as) classificados (as) com melhor tempo, sucessivamente. 

 

Art. 58º Os resultados oficiais da Prova serão informados no site oficial do evento. 

 

§ 1.º A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado do (a) atleta 

que não utilizou o chip da forma recomendada. 

 

CAPITULO VIII - DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 59º Troféus para os 03 primeiros colocados de cada categoria e medalhas para todos que 

concluírem a XVIII Corrida Rústica do Mandacaru – Prova Daniel Vieira dos Santos. 

 

Parágrafo Único – A premiação, em todas as categorias, será feita aos atletas que cruzarem a linha 

de chegada de forma legal com classificação através do TEMPO BRUTO OFICIAL (Ordem de 

Chegada). 

 

Art. 60º Em caso de empate na ordem de chegada entre dois ou mais Atletas a forma de desempate 

será na seguinte ordem: 
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 Tempo Líquido; 

 

 Atleta mais velho; e 

 

 Em caso de persistência de empate será atribuída à mesma colocação aos (às) dois (duas) ou 

mais participantes. 

 

Art. 61º Para o atleta subir no pódio de premiação, deverá estar devidamente uniformizado ou com 

a vestimenta que utilizou durante a prova, não podendo, em qualquer hipótese se apresentar com o 

tórax nu ou portando objetos inadequados.  

 

Parágrafo Único – Se o atleta não estiver presente para receber a sua premiação, deverá indicar 

alguém para receber em seu lugar informando previamente a Comissão Organizadora. A Comissão 

Organizadora não guardará as medalhas e troféus não retiradas no momento da premiação. 

 

Art. 62º A premiação será efetuada logo após a apuração dos resultados e no decorrer da 

competição. 

 

CAPITULO IX – PREMIAÇÃO GERAL FINAL 
 

Art. 63º O 3º Circuito Maringaense de Corridas de Rua e composto pelas Provas Corrida Rústica do 

Mandacaru – Prova Daniel Vieira dos Santos, Corrida Rústica do Jardim Alvorada – Profº Vicente 

Pimentel Dias e Corrida Rústica do Iguatemi Elenilson Silva – Pare de Fumar Correndo. 

 

Art. 64º A Gerência de Esportes Comunitários e da Gerencia de Recreação e de Lazer, 

organizadores do 3º Circuito Maringaense de Corridas de Rua, premiará (Troféus para os 03 

primeiros colocados de cada categoria abaixo) os atletas que atingirem a pontuação maior nas 

provas citadas no artigo anterior, nas seguintes categorias: Nota Oficial Nº 01 

 

 Sub 11; 

 Sub 14 (Pré-mirim); 

 Sub 16 (Mirim); 

 Sub 18 (Menores). 

 

Art. 65º O sistema de contagem de pontos para definição do Campeão, Vice-campeão e Terceiro 

lugar geral nas categorias acima citados será com forme o quadro abaixo: 

 

FEMININO MASCULINO 

Classificação Pontuação  Classificação Pontuação 
1.º lugar 21 1.º lugar 21 

2.º lugar 18 2.º lugar 18 

3.º lugar 16 3.º lugar 16 

4.º lugar 14 4.º lugar 14 

5.º lugar 12 5.º lugar 12 

6.º lugar 11 6.º lugar 11 

7.º lugar 10 7.º lugar 10 

8.º lugar 09 8.º lugar 09 
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9.º lugar 08 9.º lugar 08 

10.º lugar 07 10.º lugar 07 

Quadro 3 – Pontuação de Classificação. 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Município de Maringá – Pr. 

 

Art. 66º Em caso de empate no 3º Circuito Maringaense de Corridas de Rua entre dois ou mais 

Atletas a forma de desempate será na seguinte ordem: 

 

 

 Maior número de participação das Etapas do 3º Circuito Maringaense de Corridas de Rua; 

 

 Maior número de primeiros lugares, permanecendo o empate, o que obteve o maior número 

de segundos lugares, e assim sucessivamente; 

 

 Atleta mais velho; e 

 

 Em caso de persistência de empate será atribuída à mesma colocação aos (às) dois (duas) ou 

mais participantes. 

 

Art. 67º A data da entrega da Premiação Geral Final será marcado pela Secretaria de Esportes e 

Lazer após a conclusão das três etapas do 3º Circuito Maringaense de Corridas de Rua. 

 

CAPÍTULO X - DA SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA 

PROVA 
 

Art. 68º A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos (as) atletas, poderá determinar a 

suspensão da Prova, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos 

de força maior. Sendo suspensa a Prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada 

realizada e não haverá designação de nova Prova. 

 

Parágrafo único: Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os 

riscos e danos da eventual suspensão da Prova (iniciada ou não) por questões de segurança pública, 

não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora. 

 

Art. 69º A Prova poderá ser adiada ou cancelada, a critério da Comissão Organizadora, sendo 

comunicando aos (às) inscritos (as) esta decisão pelo do site oficial. 

 

§ 1.º Na hipótese de adiamento da Prova e a consequente divulgação de nova data, não haverá 

devolução do valor da inscrição. 

 

§ 2.º Na hipótese de cancelamento da Prova (sem divulgação de nova data), os inscritos deverão 

solicitar o reembolso da inscrição. 

 

CAPITULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 70º A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por 

incidentes que venham ocorrer com atletas no decorrer do percurso. 
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Art. 71º O atleta que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste regulamento, 

ou por omissão deixe de comunicar a comissão organizadora qualquer impedimento de sua parte, 

poderá a qualquer tempo ser desclassificado da XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – 

PROVA DANIEL VIEIRA DOS SANTOS. 

 

Parágrafo único: a comunicação com a comissão organizadora deverá se por escrito e com registro 

devidamente recebido pelos organizadores. 

 

Art. 72º O atleta assume que participa deste XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – 

PROVA DANIEL VIEIRA DOS SANTOS por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os organizadores, realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus 

sucessores. 

 

Art. 73º Ao se inscrever no XX CORRIDA RÚSTICA DO MANDACARU – PROVA DANIEL 

VIEIRA DOS SANTOS o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, 

patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em seu 

nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou 

qualquer outro tipo de correspondência. 

 

Art. 74º Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da Prova, referente aos primeiros 

colocados ou condução da mesma, deverão ser feitos, por escrito à Comissão Organizadora, até 15 

(quinze) minutos após a divulgação oficial dos resultados. 

 

Art. 75º Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, por escrito, na 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em até 48 horas após o encerramento do evento, com as 

devidas provas do fato reclamado.  

 

Art. 76º 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. 77º Qualquer ato ou fato não previsto neste regulamento e todos os assuntos técnicos e omissos 

a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da Secretaria Municipal dos 

Esportes e Lazer.  
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ANEXO I  

TERMO DE RESPONSABILIDADE – PARA MENORES DE IDADE 

 

Eu, _____________________________________________________________, responsável pelo 

(a) atleta ________________________________________________, no perfeito uso de minhas 

faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

 

1. Estou ciente de que se trata de uma prova de corrida de rua, conforme categoria descrita no 

regulamento; 

 

2. O (A) tutelado (a) está em plenas condições físicas e psicológicas para participar desta Prova e 

estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que o (a) impeça de praticar atividades 

físicas; 

 

3. O (A) responsável assume pelo (a) tutelado (a) todos os riscos envolvidos e suas consequências 

pela participação nesta Prova (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando seus 

realizadores, 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. Eu, o (a) responsável pelo (a) tutelado (a), declaro que o (a) mesmo (a) não portará, nem utilizará, 

nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de 

divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida 

autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que coloque em 

risco a segurança do evento, dos (as) participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado 

(a) pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas; 

 

6. Eu, responsável pelo (a) tutelado (a), em caso de participação neste evento, representando 

equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter 

pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, comprometo-me a respeitar 

as áreas da organização para ela destinadas, tais como: percurso, arquibancadas, área de dispersão, 

área de concentração dos (as) atletas, entre outras, e que está vedada minha participação nas 

estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do 

evento, e também em locais sem autorização por escrito da Organização, podendo ser retirado (a) da 

Prova e do local do evento em qualquer tempo; 

 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que o (a) tutelado (a) venha sofrer, caso 

descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais 

aspectos da Prova; 

 

8. Autorizo o uso da imagem do (a) tutelado (a), 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 os realizadores, organizadores, mídia e patrocinadores; 

 

9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da Prova, por questões de segurança pública, todos os 

eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos 
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despendidos pelo (a) atleta, serão custeados única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão 

Organizadora e a empresa responsável, pelo ressarcimento de qualquer destes custos; 

 

10. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer 

outras despesas necessárias, ou provenientes da participação do (a) tutelado (a) neste evento, 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 com o (a) tutelado (a) por consequência da sua participação nesta Prova. 

 

 

 

 

_________________________, _____ de ___________ de 2017. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do (a) responsável legal 

RG: 

CPF: 

 

 

 

Observação: este Termo de Responsabilidade deverá ser entregue preenchido na retirada do chip, 

acompanhado das fotocópias dos documentos. 

 

 


