


CORRIDA DO OURO DE APIAÍ 2019 

Dia: 18/08/2019 

Horário da Largada: 08h00 

Local da Largada: Praça Alberto Dias Baptista, Centro – Apiaí/SP 

Modalidade: Corrida de Rua 5km e 3km 

Retirada de Kit: 16/08/2019 das 08h00 às 20h00 e 17/08/2019 das 08h00 às 18h00 (local a 

definir) / 18/08/2019 das 06h30 às 07h30 no local do evento 

1. DA FINALIDADE 

a. A corrida de rua é um dos esportes que mais ganhou adeptos no Brasil nos últimos anos, 

e a Corrida do Ouro foi criada com o objetivo de unir as belas paisagens, a mata 

atlântica, os prédios antigos e a rica história de Apiaí, aos desafios da corrida de rua e 

seus praticantes de diversas cidades. 

2. DA PROVA 

a. A Corrida do Ouro de Apiaí 2019, aqui denominada Corrida do Ouro, evento 

esportivo comemorativo do 248° aniversário da cidade de Apiaí/SP, será realizada 

no dia 18 de agosto de 2019, na cidade de Apiaí/SP, em percursos de 5km e 3km. 

b. A Corrida do Ouro será disputada nas categorias INDIVIDUAL MASCULINO e 

INDIVIDUAL FEMININO. 

c. A largada da prova será na Praça Alberto Dias Baptista, com a seguinte 

programação: 

i. 06h30: entrega de kits e recepção dos atletas; 

ii. 08h00: largada da prova 5km; 

iii. 10h30: premiação e encerramento do evento. 

d. A programação do evento pode sofrer alterações conforme necessidades, seja por 

motivo climático ou de força maior. 

i. A prova terá duração máxima de uma hora e trinta minutos; 

e. Durante o percurso haverá pontos de hidratação com água mineral. Após a chegada 

da prova, haverá um espaço com fornecimento de água mineral e frutas. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a. Poderão participar da Corrida do Ouro atletas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos de acordo com o regulamento oficial do evento. 

i. As inscrições serão feitas exclusivamente pelos sites disponibilizados pela 

organização até o dia 04/08/2019 às 23h59. 

ii. O kit ouro completo, composto por camiseta (100% poliamida), número de 

peito de uso único e medalha pós evento terá os seguintes preços: 

1. Lote Promocional: R$30,00 (limitado a 40 inscrições) 



2. Kit ouro 5km: R$59,90 

3. Kit ouro caminhada: R$49,90 

iii. O kit básico, composto por número de peito de uso único e medalha pós 

evento terá os seguintes preços: 

1. Kit prata 5km: R$34,90 

2. Kit prata caminhada: R$24,90 

b. Todos os atletas inscritos na Corrida do Ouro utilizarão o número de peito para 

controle dos tempos. 

c. A idade mínima para participação na Corrida do Ouro é de 14 anos completos até o 

dia 31/12/2019. 

i. Os atletas menores de 18 anos deverão entregar autorização por escrito dos 

pais ou representante legal. Se o atleta se apresentar sozinho, a autorização 

deverá vir acompanhada de cópia de Documento de Identidade do pai ou 

responsável. 

4. DAS CATEGORIAS, CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

a. As categorias serão divididas em feminino e masculino da seguinte forma, para os 

5km: 

i. Geral (Elite); 

ii. 14 a 19 anos; 

iii. 20 a 29 anos 

iv. 30 a 39 anos; 

v. 40 a 49 anos; 

vi. 50 a 59 anos 

vii. Acima de 60 anos. 

b. Não haverá dupla premiação. Os atletas classificados na categoria “i” (Geral – 

Masculino/Feminino), não serão classificados nas demais categorias. 

c. A categoria de 3km não receberá premiação com troféus e dinheiro. 

d. Serão entregues medalhas do evento a todos os concluintes. 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO EVENTO 

a. Ao se inscrever, o atleta assume inteira responsabilidade pelos dados pessoais 

fornecidos, aceita integralmente este Regulamento, e assume todas e quaisquer 

despesas relativas à sua participação no evento, como transporte, hospedagem e 

alimentação. 

b. A inscrição será confirmada somente após a confirmação de pagamento. 

c. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição de atletas. O 

participante que ceder seu número de peito a outra pessoa será responsável por 

qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer, e, se descobertos, serão 

ambos desclassificados. 

d. A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial 

dos atletas e remoção, quando for o caso, para hospital da rede pública. 



e. A Organização se reserva no direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer 

atleta/participante que não estiver em condições de saúde adequadas à prática 

esportiva. 

f. O atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de imagem, inclusive as 

de rua, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 

direitos à televisão ou qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, 

promoções, Internet e qualquer mídia, em qualquer tempo. 

g. Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os 

desníveis e obstáculos que possam existir ao longo do caminho, pois se trata de 

uma corrida por ruas de domínio público. 

h. O atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, no momento da 

largada, praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas, será passível de 

desclassificação. 

i. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao endereço 

andrei_aliaga@yahoo.com.br ou ao número (11) 98561-0015. 

mailto:andrei_aliaga@yahoo.com.br

