REGULAMENTO OFICIAL
A “2ª Corrida e Caminhada - Garça Running” têm como objetivo principal, incentivar a
prática de atividades esportivas, como a corrida e caminhada, visando à promoção da saúde,
bem-estar e prazer, integrando ainda mais os munícipes, bem como a comunidade regional,
proporcionando lhes assim uma melhoria da qualidade de vida a todos os participantes.
DA PROVA
A “2ª Corrida e Caminhada - Garça Running” – Edição matutina (percurso em asfalto) será
realizada no dia 25 de agosto de 2019 (domingo) na cidade de Garça/SP, com saída e chegada
no Lago Artificial J.K. Willians, situado na Rua Vinte e Sete de Dezembro, 394 - Williams, Garça
- SP, CEP 17400-000.
A prova será realizada em percurso único de:

- Corrida de 5.000 metros e 10.000 metros – largada de ambas às 08:00h.
- Caminhada de 3.000 metros – largada às 08:05h.
- Corrida Kid’s, após o término da corrida de 10 KM – largada aprox. às 09:30h.
As provas de corrida e caminhada terão duração máxima de 2 horas.

***DESCLASSIFICAÇÃO:
O atleta deverá seguir rigorosamente o horário de sua largada conforme sua
quilometragem cadastrada na inscrição do evento, a Organização/cronometragem poderá
desclassifica-lo caso o horário de sua largada esteja incorreta ou não a faça conforme
determinação da organização.

INSCRIÇÕES:
As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.incentivoesporte.com.br, do dia 04 de junho até
16 de agosto de 2019 ou até o término das vagas disponíveis.
Valor da Inscrição CORRIDA: 1° Lote PROMOCIONAL de 05/06/19 até 05/07/19: R$ 39,90 reais
+ taxa de conveniência.
2° lote – de 06/07/19 até 04/08/19 R$ 49,90 reais + taxa de conveniência
3° lote – de 05/08/19 até 16/08/19 R$ 59,90 reais + taxa de conveniência
Valor da Inscrição CAMINHADA: Lote único: R$ R$ 39,90 reais + taxa de conveniência Valor da
Inscrição KIDS: Lote único: R$ 39,90 reais + taxa de conveniência.

ATENÇÃO:
Inscrições para os menores de 18 anos (Corrida, Caminhada e Kid´S) deverão apresentar na
retirada do kit o Termo de Responsabilidade assinado pelo responsável legal ou acompanhado
por ele.
A inscrição na Prova é pessoal e intransferível, não podendo ser substituída por outra, em
qualquer situação.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo pessoas não
inscritas oficialmente na prova.
No ato da inscrição cada participante deverá ler o Regulamento e o Termo de Responsabilidade
da prova, não podendo alegar falta de conhecimento dos mesmos, cabendo ressaltar que:
- o tamanho da camiseta deverá ser indicado no momento da inscrição, sem possibilidades de
troca no momento da retirada do kit, tamanhos P, M, G e GG. Para a corrida Kid’s os tamanhos
2, 4, 6, 8, 10 e 12.
- os integrantes da modalidade Corrida, concorrerão amplamente as premiações, sendo vedada
a dupla premiação, inclusive aos Garcenses. O critério de classificação obedecerá a seguinte
ordem de premiação:
1) Classificação Geral;
2) Classificação Garcenses; e
3) Classificação por categorias (Faixas etárias e demais).

KIT DE PARTICIPAÇÃO
O Kit de participação do evento é composto de:

- 1 Camiseta alusiva ao evento.
- 1 Número de Peito com 4 alfinetes.
- 1 Chip eletrônico (somente para a corrida de 5km e 10km) que deverá ser entregue assim que
terminar o percurso para poder ser computado sua participação e eventual premiação se
houver.

- 1 Medalha alusiva ao evento aos que concluírem a prova respeitando o presente Regulamento.
Kit lanche: serão entregues no ato da devolução do chip (corrida) e ticket (caminhada) a todos
os concluintes de forma legal e devidamente inscritos no evento.
Obs: No momento da retirada do kit o atleta e/ou responsável deverá conferir todos os seus
dados cadastrais e o Número de Peito.

ENTREGA DOS KITS
Apresentar comprovante de pagamento/confirmação da Incentivo Esporte e documento oficial
com foto do participante.

Local: A entrega dos kit’s será realizada em dois dias e locais diferentes, no dia que antecede a
Prova (24/08/2018) na ACIG – Associação Comercial e Industrial de Garça, situada na Av. Dr.
Rafael Paes de Barros, 347 - Williams, Garça - SP, 17400000, para os residentes no município
e no dia da prova (25/08/2019) será no Local da Largada da prova, situado no Lago Artificial J.K.
Willians, situado na Rua Vinte e Sete de Dezembro, 394 - Williams, Garça - SP, 17400-000.

Para retirar o Kit do Atleta, é necessário apresentar:

- Documento de Identidade e comprovante de pagamento.
- Os menores de 18 anos de idade deverão retirar o kit juntamente com o responsável legal,
que

apresentará

os

devidos

documentos

e

assinará

o

Termo

de

Responsabilidade/autorização.

Data: 24 de agosto de 2019 (sábado)
Horário: 08h00min às 13h00min.
Data: 25 de Agosto de 2019 (domingo)
Horário: 06h15min às 07h30min.
***IMPORTANTE: Para os atletas do município de Garça a retirada do kit deverá ser feita
impreterivelmente no SABADO DIA 24/08/2018.

PREMIAÇÃO DO EVENTO
O tempo válido que será levado em consideração para efeito de classificação na Geral será
determinado pelo tempo bruto de acordo com a chegada, já as categorias será determinada por
tempo líquido. Não haverá dupla PREMIAÇÃO.
Os resultados oficiais da Prova serão informados através do site www.incentivoesporte.com.br
no prazo de 24 horas após o término, também será enviado SMS com os tempos individuais no
celular cadastrado pelo atleta.
Será emitido o Certificado do Atleta com a colocação e Tempo após a prova, assim que a
classificação for divulgada no site. Caso ocorra algum imprevisto a organização tem como
carência pelo menos mais 24h para a divulgação do resultado da prova.

Corrida de 5 e 10 Km
Os 5 primeiros colocados nas categorias GERAL, masculino e feminino, receberão troféus.
Os 5 primeiros colocados nas categorias GARCENSE, masculino e feminino, receberão troféus.
Os 5 primeiros colocados nas categorias especiais MILITAR, masculino e feminino receberão
Troféus.
Os 3 primeiros colocados nas categorias por faixa etária, masculino e feminino, receberão
Troféus.
Caminhada
Prova de caráter participativo.
Em hipótese alguma será permitido correr durante a atividade.
Largada logo após o início da corrida.
Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha + Kit lanche.
Não terá chip para os participantes da caminhada

Corrida Kids
Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha + Kit lanche.
Não terá chip para os participantes, porém terá o número de peito

Equipe
Serão Premiadas as Três maiores equipes. Será computado tanto os inscritos na corrida como
na Caminhada.

CATEGORIAS
A Prova será realizada nas seguintes categorias tanto nos 5km como nos 10km:

-

GERAL MASCULINO / FEMININO

-

GARCENSE MASCULINO / FEMININO

-

MILITAR MASCULINO / FEMININO

-

FAIXA ETÁRIA.

OBSERVAÇÃO: A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e
classificação por faixas etária será de anos completos até 31/12/2019.

Masculino

Feminino

A

de 16 à 24 anos

K

de 16 à 24 anos

B

de 25 à 29 anos

L

de 25 à 29 anos

C

de 30 à 34 anos

M

de 30 à 34 anos

D

de 35 à 39 anos

N

de 35 à 39 anos

E

de 40 à 44 anos

O

de 40 à 44 anos

F

de 45 à 49 anos

P

de 45 à 49 anos

G

de 50 à 54 anos

Q

de 50 à 54 anos

H

de 55 à 59 anos

R

de 55 à 59 anos

I

de 60 à 64 anos

S

de 60 à 64 anos

J

65 anos acima

T

65 anos acima

CHIP DE CRONOMETRAGEM (somente para as corridas de 5 e 10km):
É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. O chip deverá ser fixado no
cadarço do tênis do pé esquerdo ou direito, na posição vertical.
O atleta inscrito é responsável pelo manuseio e devolução do chip em perfeito estado. No caso
de perda ou extravio, o atleta deverá indenizar o valor integral do chip (R$100,00 - cem reais) à
organização. Esse chip possui validade apenas para esta prova, por isso há a necessidade de
devolve-lo.
O atleta deverá estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência, quando
serão dadas as instruções finais e a realização do aquecimento para a prova.

GERAL
A participação na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da
ORGANIZAÇÃO da prova;
Ao participar da “2ª Corrida e Caminhada - Garça Running”, o atleta assume a responsabilidade
por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de

transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
Todos os PARTICIPANTES deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
participação na prova.
Estarão à disposição sanitários e guarda-volumes. Os postos de água estarão disponíveis no
local de largada e chegada e ao longo do percurso.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes e
por extravio de materiais ou prejuízo que porventura os PARTICIPANTES venham a sofrer
durante a participação ou em qualquer momento da prova. Este serviço é uma cortesia aos
PARTICIPANTES. A ORGANIZAÇÃO não recomenda deixar objetos de valores no guardavolumes, tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de
som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc.
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus realizadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
PARTICIPANTES no evento.
A ORGANIZAÇÃO disponibilizará ambulância para primeiro atendimento e remoção
emergenciais, sendo que a continuidade desse serviço, caso necessário, será efetuada na REDE
PÚBLICA sobre responsabilidade desta. O PARTICIPANTE ou seu acompanhante responsável
poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos PARTICIPANTES. Por se tratar de vias públicas, com percurso de asfalto, a
serem percorridos no horário marcado, os atletas deverão observar e tomar cuidado com os
desníveis e obstáculos que podem existir ao longo do trajeto, como valetas, guias, lombadas,
etc.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por possíveis defeitos na via.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos
os direitos de utilização de sua imagem/som para a organização da “2ª Corrida e Caminhada Garça Running”, seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos PARTICIPANTES.
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu..............................................................................................................,declaro para os devidos
fins de direito que estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA
e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar
atividades físicas, isentando seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de minha imagem/som para a
organização da “2ª Corrida e Caminhada - Garça Running” e seus patrocinadores e apoiadores
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores.

