
Informações da prova 

Local: Largada no estacionamento da Prefeitura Municipal de Jundiaí.  

1.1 Percurso -  Jardim Botânico – Parque da Cidade 

 1.2 Data: 24 de Fevereiro de 2019  

1.3 Horários da Largada :  

8h – Pelotão Geral 

 9:30h – Corrida Kids  

1.4Local da largada: Paço Municipal 

2. Modalidades 

 2.1 Caminhada 5 km 

 2.2 Corrida 5km 

 2.3 Corrida 10km  

2.4 Corrida kids : distâncias de 25m a 400m  

Kits 

 3.1 Kit Completo  Corrida 5k e 10k:  Camiseta Poliamida, Spray de Espuma, Máscara 

Carnavalesca, Medalha , Número de peito e Chip de cronometragem. 

Valor kit completo- $85,90 

 3.2 Kit Básico Corrida 5k e 10 k – Medalha , Número de peito e Chip de cronometragem 

Valor kit básico –$59,90 

 3.3 Kit Caminhada 5k  Camiseta Poliamida, Spray de Espuma ,Máscara Carnavalesca, 

 Medalha  e Número de peito.  

Valor kit caminhada - $ 85,90 

3.4 Retirada dos Kits: Sábado ,22 e 23 de fevereiro de 2019 – Local – Avenida Doutor Adílson 

Rodrigues, 2542, Jundiaí -SP 

3.5No ato da retirada dos kits o atleta deverá apresentar um documento de identidade com fo

to. Pararetirada de kits por terceiros,deverão portar autorização com assinatura do atleta inscr

ito e documento de identidade do atleta inscrito e do seu representante. 

 

 Inscrições  



4.1 As inscrições serão realizadas única e exclusivamente através do site 

 4.2 Não será permitida a participação de atletas não inscritos na competição 

 4.3 As inscrições serão limitadas 

 4.4 As inscrições são pessoais e intransferíveis. 

4.5Atletas menores de 18 anos só poderão participar mediante autorização assinada pelos pais

 ou responsáveis. 

5. Categorias e premiação: 

 .Corrida 5 km- – Troféu Carna Run para os 5 primeiros colocados no geral masculino / 

feminino 

 .Corrida 10km – Troféu Carna Run para os 5 primeiros colocados no geral masculino / 

feminino 

Categoria KiDS 

 2 e 3 anos – 25m  

4 a 6 anos – 50m  

7 e 8 anos – 100m 

 9 e 10 anos – 200m  

11 e 12 anos – 300m  

13 e 14 anos – 400m 

*Não haverá classificação e premiação para os participantes da corrida Kids. Todos os 

participantes receberão a medalha do evento.- Mudanças nas distâncias infantis poderão 

ocorrer para melhor fluidez da prova. 

  

 6. Considerações Gerais 

*Importante: O Atleta é responsável por largar no horário indicado, devendo chegar com antec

edência ao local da prova. 

 A Largadaserá encerrada 10min após seu início, não computando assim os tempos. O tempo li

mite para cumprir o percurso é de 1h40m. 

6.1.  A competição visa estimular a qualidade de vida através da prática da Corrida de Rua. O re

speito e cuidado com o meio 

ambiente são os temas centrais dessa competição e visam despertar nos participantes uma co

nsciência maior da inter‐ relação entre o homem e o meio ambiente 

6.1.1 A Organização da prova disponibilizará como cortesia o serviço de Guarda‐Volumes, orie

ntando que objetos de valor não 



devem ser deixados no local, visto que por ser um serviço de cortesia a organização não se res

ponsabilizará por qualquer dano ou extravio 

6.2.  As vias de trânsito serão interrompidas para a realização da prova, porém os atletas dever

ão observar as sinalizações e as orientações dos agentes de trânsito da cidade; 

6.3.  A prova acontecerá com qualquer condição climática. Qualquer decisão contrária a isso só

 poderá ser tomada pela organização da prova e somente visando a segurança dos atletas; 

6.4.  Os atletas deverão usar os números de peito e chip de cronometragem fornecidos pela Or

ganização para identificação na 

prova durante o evento, sob pena de desclassificação se este item não for cumprido; 

6.5.  Caso a organização sinta necessidade, poderá solicitar atestado médico do atleta para par

ticipação na prova; 

6.6.  Caso haja transferência do evento por motivo de força maior para data posterior, não ser

á devolvido o valor da inscrição; 

6.7.  Serão disponibilizados aos atletas pontos de hidratação, onde haverá água a disposição; 

6.8.  Os atletas deverão descartar suas garrafas, copos e lixo em geral dentro dos recipientes pr

óprios para isso, inclusive durante a prova, sob pena de desclassificação; 

6.9.  Disponibilizaremos uma ambulância para a prova com profissionais capacitados à prestar 

o primeiro atendimento e, se 

necessário, o atleta será encaminhado para o serviço público de saúde mais próximo, isentand 

a responsabilidade do organizador. 

6.10.  Ao efetuar a inscrição o atleta cede os direitos de utilização de sua imagem, inclusive dir

eito de arena e divulgação da prova em qualquer mídia, em qualquer tempo; 

6.11.  Não haverá estacionamento no local. A Organização da prova não se responsabilizará po

r qualquer dano, furto ou roubo de veículos deixados nos arredores da competição; 

6.12.  Durante a realização da prova os participantes serão fiscalizados em todo o percurso por

 staffs identificados com camiseta diferenciada, com autoridade para identificação e anotação 

dos participantes que estejam utilizando‐se de 

conduta antidesportiva, a ser encaminhada a Organização para decisão quanto a aplicação das 

penalizações estabelecidas neste regulamento; 

6.13. Serão motivos de possível desclassificação: Ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou estimula

ntes; causar danos a 

propriedades particulares ou a natureza; jogar lixo nas vias públicas ou fora das lixeiras; usar al

gum meio de comunicação, 

como celular ou rádio; atrapalhar o atendimento da equipe de resgate ou o trabalho dos Fiscai

s; praticar atos 

antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; utilizar “batedor” (apoio) durante a prova; desacat

ar ou desrespeitar as 

decisões da Organização e orientações dos Resgates ou dos Fiscais; trocar o número de peito c

om outro atleta sem 

comunicar a Organização antes de ser dada a largada e com as devidas alterações no sistema. 

6.14.   A desclassificação lança o participante ao último lugar de classificação na prova; 

6.15.  Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor de Prova e pela 

Organização; 

6.16.  Recursos e Protestos serão aceitos pela Organização da Prova dentro do prazo previsto d

e 5 minutos após a 



chegada do último participante da categoria e publicação dos resultados no mural do evento; 

6.1 O atleta no momento da inscrição declara estar apto fisicamente e em boas condições de s

aúde para realizar a 

prova, eximindo a organização da mesma de qualquer tipo de responsabilidade; 

6.18.    A Organização terá total autonomia para decidir sobre qualquer questão independente

mente de estar prevista neste regulamento. 

6.19.    Os atletas com 60 anos ou mais terão 50% de desconto no ato da inscrição. Tal descont

o não é acumulativo com outros 

descontos. Para usufruir o atleta deve retirar pessoalmente seu kit com seu RG em mãos. Não 

haverá a possibilidade de 

entrega de kits de maiores de 60 anos a terceiros. Atletas que se inscreverem inadequadament

e a fim de obter o desconto de idosos terão sua participação vetada. 

6. 20.  A organização tem o direito de rejeitar qualquer inscrição 

6.21.   Não serão entregues kits após o término do período de retirada dos mesmos  

Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da orga

nização ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior Informações da prova  


