
MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE SANTO ANTÔNIO

CORRIDA NOTURNO DE SANTO ANTÔNIO

REGULAMENTO

1. DA INSTITUIÇÃO E OBJETIVOS

O Movimento Comunitário de Santo Antônio é uma entidade sem fins
lucrativos com endereço na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, n 419,
Bairro  Santo  Antônio,  Vitoria,  ES.  Promove  esta  corrida  para
participantes  que  buscam  qualidade  de  vida  através  de  atividades
esportivas, e tem como objetivo apoiar os amantes de corrida de rua.

1.2 A  CORRIDA  DE  RUA  DE  SANTO  ANTÔNIO,  aqui
denominado corrida, será realizada no dia 29 de Junho 2019,
o  horário  de  Largada  da  corrida  será  às  19H na  Rua
Adelpho Poli Monjardim (no portal de Largada) Bairro Santo
Antônio,  Vitória/ES  e  seguirá  pela  Rua  Horácio  Dias  dos
Santos,  Rua  Archimimo  Mattos,  Rua  Pinheiro  Junior,  Rua
Alvimar Silva , Av, Santo Antônio, Rua Dom Benedito, Av.
Dario  Lourenço  de  Souza,  Rua  Engº  Manoel  dos  Passos
Barros, Av. Santo Antônio, Rua Soldado Manoel Furtado, Av.
Serafim  Derenzi  e  escadaria  da  Basílica  de  Santo  Antônio
(chegada  no  portal  de  chegada)  com  qualquer  condição
climática.

1.3  A corrida será disputada na distância de 05 km, com percurso
determinado  pela  organização  e  divulgado  no  site
www.ticketrun.com.br   e  na  página  do  facebook  do  
Movimento Comunitário de Santo Antônio ( Mov C Santo
Antônio) . 

1.4  Esta  corrida  é  organizada  pelo  organizador  Patrik  Roger
Correa  Vieira,  portador  do  RG  SSP/ES  1141831,  com  a
supervisão técnica da Comissão Organizadora, constituída pela
diretoria do Movimento Comunitário e colaboradores do site,
que  terá  competência  para  resolver  qualquer  problema  ou
responder dúvidas durante a corrida. 



1.5 A corrida será disputada nas categorias individual masculino e
individual  feminino,  nas  modalidades  de  05  km  (cinco
quilômetros).

1.6 DA  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. O idoso acima de 60 (sessenta)
anos terá direito a 50% de desconto no valor da inscrição.

1.7 As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, no site e
custarão:  1  Lote  até  31  de  Maio  de  2019  (KIT  COM
CAMISA:  R$  35,00 (trinta  e  cinco  reais);  2º  Lote  01  de
Junho à 28 de Junho de 2019 (KIT COM CAMISA: R$
40,00 (Quarenta reais);

1.8 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. 

1.9 As inscrições serão encerradas 07 dias antes da  realização da
corrida  (28/06/2019),  ou  em data  anterior  a  esta,  caso  seja
atingido o limite técnico definido para a corrida;

1.10  O organizador  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.

1.11 Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas  no  sistema on-line  ou  na  ficha  de  inscrição.  Os
atletas concordam que o será o meio de comunicação utilizado
pelo  organizador  para  repassar  informações  e  atualizações
referentes à corrida.

1.12  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. 

1.13 A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo
qualquer atleta ser substituído por outro, 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  do  organizador,  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 pelo mesmo organizador. 

1.14 Em corridas de rua, a idade MÍNIMA para atletas participarem
é a seguinte: - provas com percurso até 5km: 14 (catorze) anos
completos até 31 de dezembro do ano da prova; provas com
percurso de 10km até 30km: 18 (dezoito) anos completos até
31 de dezembro do  ano da prova;  -  Maratona e  acima:  20
(vinte) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova. 

1.15 ENTREGA DE KITS A entrega dos kits acontecerá nos dias
28/06 das 09h às 18h e no dia 29/06 das 09h as 12h, o local de
retirada  dos  Kits  será  no  Centro  Esportivo  Tancredo  de
Almeida Neves (TRANCREDÃO)  Situado na Avenida Dario
Lourenço de Souza (próximo a Rodoviária de Vitória

1.16 O(a)  atleta  que  não  retirar  o  seu  kit  na  data  e  horário
estipulado  pela  organização  não  poderá  retirar  em  outros
horários ou mesmo no dia da prova.. 

1.17 O  Kit  somente  poderá  ser  retirado  pelo(a)  atleta  inscrito
mediante  apresentação  do  documento  de  confirmação  de
inscrição, o respectivo recibo de pagamento e RG.

1.18 A  retirada  de  kits  só  poderá  ser  efetivada  por  terceiros
mediante apresentação de autorização especifica para este fim
e cópia de documento de identificação do inscrito. 

1.19 O KIT de  corrida  será  composto por um número de peito,
alfinetes, camisa, chip, lanche e medalha (pós-prova).

1.20 Premiação Todo  participante  que  completar  a  5ª  Corrida
Noturna de Santo Antônio dentro do tempo máximo previsto
de  uma  hora  e  trinta  minutos  (01hr30m)  receberão  uma
medalha  de  participação.  As  contestações  serão  aceitas
somente  mediante  pedido  por  escrito  do  participante  ao
organizador da corrida no prazo mínimo de 24 horas após a
corrida.  Não serão entregues medalhas para as  pessoas que,
mesmo  inscritas,  não  participaram  da  prova.  A  premiação
seguirá o seguinte critério de chegada: do  1º (Primeiro) ao 5º
(quinto)  masculino  e  do  1º  (Primeiro)  ao  5º  (quinto)
feminino,  do1º  (Primeiro)  ao  5º  (quinto)  masculino  com
deficiência e do 1º (Primeiro) ao 5º (quinto) feminino com
deficiência.  Será premiado com troféu, o idoso (acima de
60 anos) que cruzar a linha de chegada em primeiro lugar,
Masculino e feminino.


