
REGULAMENTO

4ª CORRIDA BOLA RUNNING ABC 2019 – CORRIDA E CAMINHADA

 

O evento é uma realização da IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE 
(MINISTÉRIO BOLA
RUNNING). O evento acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2019, na Pç. IV 
Centenario, 01 - Santo André - SP.
A prova consiste em um circuito cuja as distancias serão de 10 km e 5 km de 
corrida, 5 km de caminhada.
O horário de largada será as 07h para a corrida e a caminhada. A CORRIDA 
BOLA RUNNING
ABC - CORRIDA E CAMINHADA terá a duração prevista para 2h (duas horas).

A. INSCRIÇÃO:
Poderão participar da corrida o(a) competidor(a), aqui denominado(a) atleta, 
que se inscrever na
corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo 
determinado e expressar
concordância com as normas deste Regulamento.
As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, no site 
http://www.chiptiming.com.br/ e
custarão nos valore pelo seguintes lotes:
- Atleta corredores de 5 km e 10 km: R$ 60,00 (Sessenta reais) mais taxa do 
site;
- Atleta Idoso: R$ 30,00 (Trinta e reais) mais taxa do site;
- Atleta Caminhada 5km R$ 60,00 (Sessenta reais) mais taxa do site;
Pelo pagamento das inscrições descritas acima o(a) atleta receberá apenas um 
kit básico.
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção 
apresentada no sistema
on-line ou na ficha de inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do 
regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE 
RESPONSABILIDADE
que é parte integrante deste regulamento.
As inscrições serão encerradas 07 (sete) dias antes do domingo marcado para a
realização da
corrida, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico definido 
para cada corrida.
A empresa 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.
Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no 
sistema on-line ou na
ficha de inscrição. Os atletas concordam que o e-mail será o meio de 
comunicação utilizado pela empresa
organizadora para repassar informações e atualizações referentes à corrida.
A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o(a)atleta(a)comunique 
a desistência da
corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta 
ser substituída por
outra, em qualquer situação.
O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por
qualquer acidente
ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 
responsabilidade da empresa
organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.
Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios 
definidos por lei, o(a)
atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime de falsidade 
ideológica e/ou
documental perante as autoridades competentes e ficará impedido de participar
de outras corridas
organizadas pela empresa.
De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a 
idade mínima para
atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) 
anos, com as seguintes
restrições:
I – Os atletas menores de 18 anos de idade NÃO poderão participar de corridas
com percurso igual ou
superior a 10 km;
II – A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 
classificação por faixas
etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a 
corrida;
III – Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida de 05 Km 
mediante autorização por
escrito com firma reconhecida dos pais ou de um responsável legal. A 
autorização deverá estar



acompanhada de cópia de um documento de Identidade do menor de idade, 
que será retida pela empresa
organizadora, no ato de entrega dos kits.
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei 
nº 10.741 de 2003,
têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição.

 

B. KIT DO CORREDOR:
A entrega do kit do corredor será realizada em 23/02/19 das 10hs as 17hs na 
Igreja Bola de Neve Santo André localizada na Av dos Estados, 4430 – Santo 
André/SP, com estacionamento próprio no local.
Cada corredor receberá individualmente um kit de participação, vinculado à 
taxa de inscrição
composto de uma sacola, um numero de peito de uso obrigatório, camiseta de 
uso obrigatório e chip de
cronometragem.
A organização disponibilizará camisetas nos tamanhos convencionais a serem 
escolhidos pelos
corredores no ato da inscrição. O número recebido no kit do corredor deverá 
ser fixado na parte frontal
da camiseta, e não poderá ser removido até que seja ultrapassada a linha de 
chegada.
Para retirar o kit do corredor é necessário o responsável apresentar:
- Documento de identidade válido, com foto original (RG ou CNH);
- Comprovante de pagamento de inscrição (boleto bancário original, impresso 
de inscrição online). Esse
comprovante será retido na entrega do kit.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit e o tamanho da
camiseta deverá
ser conferido no ato da retirada.
A retirada de kit para outra pessoa somente será permitida com a apresentação
do documento de
identidade válido, com foto original (RG ou CNH) e comprovante de inscrição.

C. CRONOMETRAGEM:
O serviço de chip de cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados 
e/ou divulgação e
publicação dos mesmos é de responsabilidade da empresa a ser contratada.
O participante fica ciente que o correto uso do chip e instalação em seu corpo 
ou vestuário é de



sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação 
de dados instalado, pois se
tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de 
interferência e/ou perda
de informações, ficando a organização e os realizadores do evento isentos 
desta responsabilidade.

D. PREMIAÇÃO:
Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal - que 
estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento - receberão
medalha de participação
mediante apresentação do número de peito.
Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados na classificação geral 
das provas de 5km
e 10km nas categorias masculino e feminino.
A organização do evento, a seu critério, poderá inserir premiação especial a 
qualquer momento da prova.
Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os 
classificados com melhor tempo, sucessivamente.
Para a caminhada não teremos premiação com troféu, somente a entrega da 
medalha de participação.

E. PERCURSO:
Largada e chegada na Praça IV centenário, Estacionamento do Paço Municipal 
de Santo André,
com um percurso de 5km para caminhada, 5km e 10km para corrida; 
possibilitando a participação de toda a família e amigos.
Percurso de 5 km e Caminhada
LARGADA: Estacionamento da Prefeitura de Santo André
Viaduto Juscelino Kubitscheck
Av. José Cabalero e Av. Edson Danilo Dotto (Perimetral)
RETORNO: Praça Dr. Ademar de Barros
Av. José Cabalero e Av. Edson Danilo Dotto (Perimetral)
Viaduto Juscelino Kubitscheck
CHEGADA: Estacionamento da Prefeitura de Santo André
Percurso de 10 km
LARGADA: Estacionamento da Prefeitura de Santo André
Viaduto Juscelino Kubitscheck
Av. José Cabalero e Av. Edson Danilo Dotto (Perimetral)



Av. Santos Dumont
Av. Giovanni Battista Pirelli

RETORNO: Av. Giovanni Battista Pirelli, altura 1450
Av. Giovanni Battista Pirelli
Av. Santos Dumont
Av. José Cabalero e Av. Edson Danilo Dotto (Perimetral)
Viaduto Juscelino Kubitscheck
CHEGADA: Estacionamento da Prefeitura de Santo André

F. ESTRUTURA GERAL:
Durante a prova, serão disponibilizados postos de hidratação no percurso e na 
chegada.
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo corredor será 
passível de desclassificação.
Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, 
até 30 minutos após a divulgação do resultado.
É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou 
algum tipo de hidratação em movimento, exceto nos pontos de abastecimento 
oferecidos pela própria organização, bem como o uso de qualquer recurso 
tecnológico sem prévia autorização por escrito, da organização.

G. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Ao participar deste evento, o corredor assume total responsabilidade pelos 
dados fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras.
Ao participar deste evento, o corredor cede todos os direitos de utilização de 
sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de 
qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão ou qualquer outro
tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em 
qualquer tempo.
Haverá para atendimento emergencial um suporte da Prefeitura de Santo André
e do Departamento de Trânsito para solicitar um serviço de apoio médico caso 
necessário para prestar o atendimento e eventuais remoções. A continuidade 
do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de 
qualquer outra necessidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade
desta. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que 
o corredor venha a ter durante ou após a prova.
O corredor ou seu acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 
emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.



A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
monitores para a orientação dos participantes.
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos corredores no evento, 
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 
prejuízo que porventura os corredores venham a sofrer durante a participação 
do evento.
Todos os participantes deverão estar em dia com avaliação médica para 
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 
corredores. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de
teste ergométrico prévio para todos os corredores.
Os corredores são responsáveis por sua própria saúde física e por sua própria 
supervisão médica.
Ao se inscrever na prova o corredor exime a organização e seus realizadores 
por qualquer perda, prejuízo ou dano que ele possa sofrer em relação a ou 
como um resultado de sua participação na corrida.
A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
corredor inscrito no evento sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
O evento poderá ser suspenso ou cancelado por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo, catástrofes naturais ou motivos de força 
maior.
A organização poderá adiar a data do evento bem como a data de inicio das 
inscrições sem qualquer aviso prévio.
O corredor que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas 
neste regulamento, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por 
escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a organização qualquer 
impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste 
evento.
Todo corredor tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar 
à organização a ficha de inscrição do evento.
Ao se inscrever no evento o corredor 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.
O posicionamento escolhido pelo corredor nos locais de largada, disponíveis no 
evento e disponibilizados pela organização é de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo.



 

Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo 
proibido transpor as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no 
momento da largada ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. O
atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 
para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas
do evento utilizando-se de caminhos sem serem os 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 corredor.
A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas, sendo a área da linha de 
chegada e seus equipamentos/serviços desligados/desativados após esse 
período.
O corredor que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do 
percurso, terá sua prova finalizada neste ponto, a partir do qual a organização 
não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este 
corredor.
A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento 
informando estas alterações na retirada do kit.

F. ORGANIZAÇÃO:
Realização: IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE SA (MINISTERIO BOLA 
RUNNING).

G. DUVIDAS E SUPORTE:
A organização da prova salienta que é obrigatório aos atletas participantes o 
conhecimento deste regulamento.
A organização disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de 
e-mail através do endereço eletrônico bolarunningabc19@gmail.com
Maiores dúvidas relacionadas às inscrições online podem ser obtidas neste site 
ou através do endereço eletrônico bolarunningabc19@gmail.com
Não nos responsabilizamos pelos acontecimentos que venham a ocorrer antes 
ou após a realização do evento.

 



Regulamento para PCD’s 

Pessoas com Deficiência serão divididos nas seguintes modalidades: 

a) Deficiente visual: corredor sem visão que par cipa da corrida com um elemento 
"guia" que não compe rá por nenhuma categoria. 

b) Deficiente sico andante membro inferior: corredor que tem deficiência no (s) 
membro (s) inferior (es) que dificulte seu caminhar ou correr.

c) Deficiente sico andante membro superior: corredor que tem deficiência no (s) 
membro (s) superior (es) que dificulte seu caminhar ou correr.

d) Deficiente Intelectual: corredor que tem deficiência intelectual que dificulte seu 
caminhar ou correr. 

e) Deficiente audi vo: corredor que tem deficiência audi va, alertamos para a 
dificuldade e locais não apropriados no percurso para pessoas com deficiência. 
Estes deverão conhecer o percurso antes do evento. Importante: A organização 
não se responsabiliza por danos em seus aparelhos de uso.

f) Não teremos as categorias handcycle, cadeirante e cadeirante com “guia”.

1- A CATEGORIA PCD terá largada às 6h45min, sendo uma compe ção par cipa va, não 
oficial, sem nenhum po de premiação, apenas com a medalha de par cipação da 
corrida.

2- Todos os par cipantes desta categoria deverão permanecer ao lado da via e deverão 
dar passagem para os primeiros colocados e os veículos da organização ultrapassarem.

3- Para a re rada do kit é necessário documento de iden ficação e documento de 
comprovação da sua condição de PCD ou laudo médico.

Comissão organizadora.


