
Regulamento Corrida Tibau do Sul - Pipa 

 

Destaques: 

 
Corrida e Caminhada: 1ª Corrida Tibau do Sul –  Viva o Verão 2018 

Data: 21/01/2018 

Cidade: Tibau do Sul – Praia de Pipa / RN 

Local: Estrada Nova de Pipa – Largada próximo ao Posto BR. 

Site da Prova: www.toprunner.com.br/tibaudosul 

Distâncias: Caminhada 3 Km (1 volta), 

Corrida 5 Km (1 volta) e 8 Km (1 volta) 

Horário das Largadas: 

7:30 Caminhada 3,0 Km 

7:30 Corrida 5,0 Km e 8,0 Km 

Kit para Corredor (5,0 KM e 8,0 Km): camiseta temática, sacochila temática, número de 
peit personalizado, prendedores, chip de cronometragem descartável, hidratação, lanche, 
medalha de participação e certificado digital de participação. 

Kit para Caminhante (3 Km): camiseta temática, sacochila temática, número de peito, 
prendedores, hidratação, lanche, medalha de participação e certificado digital de 
participação. 

Entrega dos Kits: data: 19/01 e 20/01 15:00 às 18:00hs e 21 (dia do evento) Os kits 
remanescentes das  06:00 às 7:00hs,( Locais de entrega serão divulgados futuramente em 
www.toprunner.com.br/tibaudosul) 

Podium Categorias: 
Geral Masculino (1º., 2º. e 3º.), 8 Km e 5 Km. 

Geral Feminino (1º., 2º. e 3º.), 8 Km e 5 Km. 

Categorias Idade Masculino somente Primeiro Lugar  Geral 8K e 5K. 

Categorias Idade Feminino Todos somente Primeiro Lugar Geral  8k e 5k. 

Observações: 

Não haverá premiação dupla, dando prioridade para a categoria geral seguido idade 
8K/5k. 

Categoria Caminhada não haverá classificação nem podium. 

Para Equipes: Grupos/Assessorias mais numeroso no dia da competição. Este número 
obrigatoriamente terá que ser menor ou igual à quantidade de inscritos pela Equipe. 

Valores: 

· Corridas e Caminhada em 4 lotes de R$ 59,00/R$ 79,00/R$ 89,00/100,00 
 
  

http://www.toprunner.com.br/tibaudosul


Regulamento: 

REGULAMENTO DA 1ª Corrida Tibau do Sul  –  VIVA O VERÃO 2018 – Município de 
Tibau do Sul – RN 
 
1.   1ª Corrida Tibau do Sul  –  VIVA O VERÃO 2018 será realizada no dia 21 de janeiro de 

2017, em percurso de 8 km e 5 Km para corridas e 3km para caminhada. O percurso 
possui 2500 metros para corrida 5Km, 4000 metros para corrida de 8km e 1500 metros 
para caminhada, portanto, a prova será realizada em uma volta para completar a 
distância de cada modalidade. Todas acontecerão em rodovia, que será interditada 
durante o evento.  

2. As largadas das duas distâncias serão no mesmo local e horário, na Estrada Nova de 
Pipa na ponta Próxima a PIPA, no trevo perto do posto BR às 7:30hs. Após a largada o 
sistema de cronometragem ficará ligado até as 7:40. Atleta que largar após este horário 
não terá seu tempo líquido computado. Foto do percurso no site de inscrições. 

3. A Largada da Caminhada será dada as 7:30hs no mesmo local citado no item anterior, 
logo após a largada da corrida. 

4. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 16 de janeiro de 2018, ou término das 
vagas pelo Site: www.toprunner.com.br/tibaudosul, com os seguintes valores para a 
corrida: 

 1º Lote: Top100 os primeiros 100 inscritos, R$ 59,00. 

 2º Lote: até 02 de janeiro, R$ 79,00. 

 3º. Lote: de 03 de janeiro/18 à 16 de janeiro/18, R$ 89,00. 

 4º Lote: de 17 janeiro até o dia da prova (se houver vaga), R$ 100,00, 
somente em dinheiro. 

Os descontos por idade estarão disponíveis no site de inscrições – 50% para 

maiores de 60 anos na data do evento. Estes não farão jus a outras promoções 

pois não são cumulativas. 

 Taxa de serviço (taxa de conveniência) será aplicada às inscrições pelo site de 

inscrições: Ver datas limites e condições de pagamento para boleto e cartão de 

crédito no Site. 

5. Os organizadores podem encerrar as inscrições se o limite de vagas for atingido assim 
como cancelar o evento caso o limite de vagas não atinja o mínimo de 100 participantes, 
caso esta situação ocorra todo o valor pago pelo atleta será integralmente devolvido. 

6. Dia da Prova e Dia da Entrega dos Kits: R$ 100,00 SE HOUVER VAGA DISPONÍVEL, e 
somente em dinheiro. Os organizadores não se comprometem em ter vaga para aqueles 
que não se inscreveram antecipadamente pelo site.  

7. Os atletas inscritos até 14 de janeiro, terão seus nomes garantidos no Número de Peito. 
Após esta data, o atleta poderá ter somente o número de peito sem a personalização. 

8. O tamanho da camiseta escolhida será garantido para os inscritos até 14/janeiro. Após 
essa data, de acordo com disponibilidade; Estaremos oferecendo tamanhos P,M,G e 
GG. 

9. A idade mínima autorizada para participação é de 16 anos para a corrida de 4 Km, com a 
autorização de pais ou responsável legal e de 18 anos para a corrida de 8 Km. Para 
caminhada a idade mínima é de 12 anos acompanhados pelos pais. 

10.Os kits deverão ser retirados nos dias (19/01) das 15:00 às 18:00hs em Natal/RN, (20/01) 
das 15:00 às 18:00hs em Tibau/Pipa, (local de retirada será divulgado posteriormente 
no site: www.toprunner.com.br/tibaudosul) e no dia e local do evento das 6:00 as 7:00hs 
e pessoalmente sempre. 

11.Kits serão entregues a terceiros somente no dia (20/01) com autorização devidamente 
assinada e cópia de um documento com foto. A autorização deverá ser confirmada com 
envio prévio de e-mail de solicitação endereçado a controle@toprunner.com.br – o e-
mail deverá ser o cadastrado no momento da inscrição. 

12.Os Atletas perderão o direito aos kits caso não os retirem nas datas e horários 
estabelecidos nos item 10. 

http://www.toprunner.com.br/
mailto:controle@toprunner.com.br


13.Atletas menores de idade, não acompanhados pelos pais, e respeitando a distância 
permitida, deverão trazer autorização do responsável legal para a retirada do kit e para 
participação na prova. 

14.Os atletas que se beneficiam do desconto por idade, só podem retirar o kit pessoalmente 
e comprovar que possui 60 anos no dia da prova. Caso não comprovem, não poderão 
retirar seus kits sem efetuar o pagamento da diferença. 

     * o uso indevido do benefício de desconto por idade, além de poder incorrer em crime de 
falsidade ideológica, implicará em desclassificação da prova e o valor integral da 
inscrição será cobrado tendo como base o CPF do inscrito. 

15.O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
16.A inscrição é pessoal e intransferível e não será permitido a troca por outra pessoa em 

qualquer circunstância. 
17.A cada participante será fornecido um número de peito que será personalizado, desde 

que a inscrição seja feita até 14/01 e um chip que devem ser obrigatoriamente usados e de 

forma correta. Não será permitido participar sem o número de peito e o chip, ato este 

passível de desclassificação. Em http://www.toprunner.com.br/FotosEventos vídeo 

explicativo de como usar o chip corretamente. 

18.Os organizadores e a empresa de cronometragem não se responsabilizam pela não 
marcação de seu tempo, caso o chip não seja utilizado de forma correta, conforme 
orientação recebida. 

19.No caso de ocorrência de alguma falha ou não marcação de tempo e tendo, o atleta, 
respeitado o item 17, a empresa de cronometragem não dispensará esforços para 
resolver o problema de forma mais plausível possível. 

20.Os participantes que largarem em local e horário diferente do indicado pela organização, 
serão desclassificados, assim como aqueles que retornarem antes do ponto de retorno 
e marcação. (Haverá fiscalização de percurso) 

21.Todos deverão manter-se exclusivamente no traçado determinado no percurso. 
22. Desde já, e consciente desta situação, os atletas assumem total responsabilidade por 

qualquer acidente que possam sofrer. A Organização do Evento e Órgãos indicados pela 
Prefeitura Municipal de Tibau do Sul farão a segurança viária do local somente durante 
a realização do evento. 

23.Ao finalizar sua prova, fica proibida a permanência próxima às rampas de 
cronometragem, mínimo de 5 metros. 

24.Haverá Premiação para a 1ª Corrida Tibau do Sul – Viva o Verão 2018 assim distribuída: 

o Troféu para os Três primeiros colocados nas categorias GERAL masculina e 
feminina de ambas as distâncias. 

o Medalha Dourada para os primeiros lugares nas categorias, abaixo, por idade, nas 
categorias masculina e feminina 8K e 5k (Não haverá premiação dupla de primeiro 
lugar, dando prioridade para a categoria geral). 

 Categoria 18 a 29 anos 

 Categoria 30 a 39 anos 

 Categoria 40 a 49 anos 

 Categoria 50 a 59 anos 

 Categoria 60 ou + anos  
o Medalhas de participação para todos atletas (caminhantes e corredores). 
o Troféu para equipe (grupo ou assessoria) com mais atletas inscritos. 
o Certificado de participação digital a todos atletas (caminhantes e corredores). Os 

certificados estarão disponíveis em até 20 dias após o evento em links dentro da 
página do evento https://toprunner.com.br/tibaudosul. 

o O  resultado geral, dividido por categoria, estará disponível em link a ser divulgado 
no site: https://toprunner.com.br/tibaudosul em até uma semana. 

25.A 1ª Corrida Tibau do Sul – Viva o Verão  será realizada com qualquer condição climática, 
podendo ser cancelada caso haja condições que coloquem em risco a integridade física 
dos participantes. 

http://www.toprunner.com.br/FotosEventos
https://toprunner.com.br/tibaudosul
https://toprunner.com.br/tibaudosul


 
26.Haverá Guarda-Volumes para que os participantes possam guardar seus pertences. Este 

será desativado às 11:30hs salientando que a Comissão Organizadora, os apoiadores 
e os patrocinadores do evento não se responsabilizam por qualquer quantia em dinheiro 
ou objetos de valor deixados no mesmo. 

27.O atleta devidamente inscrito declara, desde já, que se encontra em boas condições 
físicas e que se preparou suficientemente para a conclusão da distância escolhida e que 
isenta os organizadores, patrocinadores e empresas apoiadoras, de qualquer problema 
que venha a sofrer durante o período estabelecido da prova oriundo de incidentes de 
percurso ou de sua condição de saúde. 

28.A organização se reserva o direito de NÃO aceitar a inscrição de algum atleta que não 
esteja em conformidade com as exigências desse regulamento e das normas da CBAt 
ou esteja suspenso pela federação ou confederação de atletismo. 

29.A corrida terá duração máxima de 60 minutos para a modalidade de 5 Km e de 100 
minutos para a modalidade de 8 Km.  

30.Demais condições técnicas não previstas neste regulamento, serão utilizadas as regras 
da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). 

31.O atleta, ao se inscrever e participar da prova, desde já autoriza o uso de sua imagem, 
por foto ou vídeo, em divulgação promocional, institucional ou comercial. 

32.Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final 
incontestável. 

 
Comissão Organizadora 
TopRunner Eventos Esportivos 
www.toprunner.com.br 
 

 

http://www.toprunner.com.br/

