REGULAMENTO  CORRIDA UNIMED / ETAPA CAMPINA GRANDE 2016

DA FINALIDADE
O circuito de Corridas Unimed / Etapa Campina Grande 2016 tem por finalidade
o incentivo à prática da corrida para uma vida mais saudável. Instituiuse no
ano de 2011 e faz parte do calendário fixo de eventos da Unimed Campina
Grande.
DATA, LOCAL E HORÁRIO
A corrida será realizada no dia 16 de outubro de 2016 com largada e chegada
no Parque da Criança  Campina Grande/PB às 8h.
DAS INSCRIÇÕES
a)As inscrições serão realizadas no período das 00h do dia 01 de setembro às
23:59h do dia 07 de outubro de 2016 exclusivamente pelo Site
www.uptempo.com.br. b) Será cobrada uma taxa solidária de R$ 40,00
(quarenta reais) até o dia 25/09, e de R$50,00 (cinquenta reais) a partir do dia
26/09 para inscrição na corrida, sendo que, 50% deste valor será destinado à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  APAE. c) A inscrição da Corrida
Unimed – Etapa Campina Grande 2016 é pessoal e intransferível, não podendo
qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. d) Pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o Estatuto do
Idoso, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. e)Visando critérios
técnicos e de planejamento, não haverá reembolso de inscrição.
Observação importante  As inscrições só poderão ser realizadas
impreterivelmente até o dia 07 de outubro de 2016 ou até atingirem o limite
técnico de 800 inscritos, somandose os participantes dos dois percursos.
ENTREGA DO KIT CORRIDA
a)O Kit Corrida será entregue nos dias 13, 14 e 15 de outubro nos seguintes
locais: nomes iniciados de "A" até "J"  Academia Korpus Centro (Rua Dr.
Severino Cruz, 277C  Margens do Açude Velho); nomes iniciados de "K" até "Z"
 Academia Korpus Prata (Rua José de Alencar, 1071  Prata). O horário de
entrega será de 9h às 19h. b) É estritamente necessária a apresentação do
boleto com autenticação mecânica do pagamento e de um documento de
identificação (RG, CNH, Registro de Nascimento ou Registro de Casamento)
para entrega do Kit Corrida. c) Para entrega do Kit Corrida a terceiros é
necessário que o mesmo compareça ao endereço citado munido de cópia do
documento de identidade do atleta inscrito e boleto de pagamento com

autenticação mecânica. d) Priorizando a qualidade do serviço prestado e a
agilidade das atividades "précorrida", em hipótese alguma serão entregues kits
no dia do evento, nem após o mesmo.
IDADE PARA PARTICIPAÇÃO
A idade mínima para participação na corrida de 10 km é de 16 anos, completos
até 31 de Dezembro do ano da prova, e para a corrida de 5 km é de 14 anos,
completos até 31 de Dezembro do ano da prova. A inscrição dos menores
deverá ser presencial, uma vez que necessita de entrega de autorização por
escrito do pai ou do responsável legal. A autorização deverá acompanhar cópia
de um documento de identidade do menor e do responsável que deverá ser
entregue à organização na retirada do kit.

idade: R. Clayton Ismael, 40, Lauritzen 
r de Comunicação e Marketing.
RESPONSABILIDADE DO ATLETA
A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo.
PERCURSO
Corrida 5km  Parque da criança, Praça José Américo, Viaduto Elpídio de
Almeida, Av. Canal (sentido Ideal), Sinal próx. ao Ideal, Av. Canal (sentido
viaduto), Viaduto Elpídio de Almeida, Av. Canal (sentido R. Dr. Severino Cruz),
Cruzamento da Av. Canal com R. Vila Nova da rainha, Praça José Américo,
Parque da Criança.
Corrida 10km  Parque da criança, Girador dos Pioneiros, Viaduto, Av. Canal
(sentido Ideal), Sinal próx. ao Ideal, Av. Canal (sentido viaduto), Viaduto, Av.
Canal (sentido Bar do Cuscuz), Açude velho (R. Dr. Severino Cruz), R.
Benjamim Constant, R. Pe. Aristides Ferreira da Cruz, Av. Canal do Prado (até
altura da R. Fernando Barbosa de Melo), Av. Canal do Prado, Praça José
Américo, Parque da Criança.
GUARDA DE VOLUMES
a) A Organização não será responsável pela guarda de qualquer tipo de objeto
deixado no evento pelos participantes da corrida. b) Não haverá reembolso, por
parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer

extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes
venham a sofrer durante a participação neste evento.
DAS CATEGORIAS
As categorias a serem disputadas a corrida serão as seguintes:
Masculino e Feminino Geral: Corresponde aos três primeiros(as)
colocados(as), independentemente da idade, que ultrapassarem a linha de
chegada, cumprindo fielmente as determinações deste regulamento. Estes não
entrarão na classificação das categorias por idade. As demais categorias
masculina e feminino estão assim organizadas:
Masculino 5km  16 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50
a 59 anos; a partir de 60 anos.
Masculino 10km  16 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos;
50 a 59 anos; a partir de 60 anos.
Feminino 5km  16 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50
a 59 anos; a partir de 60 anos.
Feminino 10km  16 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos;
50 a 59 anos; a partir de 60 anos.
Cooperados  apenas uma categoria para 5km e uma categoria para 10km
(sem distinção de idade e sexo).
Cadeirantes  única categoria para 5km (sem distinção de idade e sexo). O

ATLETA deve participar da competição com o auxílio de cadeira de rodas esportiva
ou paracompetições, não sendo permitido o uso de cadeiras de uso social (diário),
cadeiras motorizadas, 
ou auxílio de terceiros. É obrigatório o uso de
capacete.
Observação técnica: 

DA PREMIAÇÃO (para 5km e 10km)
Masculino e Feminino Geral (para 5km e 10km)
1º Lugar > Troféu + R$ 400,00

2º lugar > Troféu + R$ 200,00
3º lugar > Troféu + R$ 100,00
Cadeirantes
1º Lugar > Troféu + R$ 400,00
2º lugar > Troféu + R$ 200,00
3º lugar > Troféu + R$ 100,00
Cooperados
1º, 2º e 3º Lugar > Troféu
Parágrafo Único  Todo corredor ou corredora devidamente inscrito que
ultrapassar a linha de chegada da corrida será contemplado com medalha de
participação.
DA CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados (para fins de constatação de finalização da prova) todos os
atletas que atravessarem o tapete magnético com o chip de acompanhamento
em seu calçado e cumprirem fielmente os itens dispostos neste regulamento.
DO CHIP DE CRONOMETRAGEM
O chip de cronometragem será entregue ao participante, devendo ser
observadas as seguintes informações:
a) Deverá ser amarrado no cadarço do tênis do ATLETA, conforme as
informações nele contidas; b) Por ser descartável não haverá necessidade de
devolução do CHIP de cronometragem. c) Não deverão ser trocados CHIPs
entre os inscritos, sob penalidade de desclassificação da prova.
DA DESCLASSIFICAÇÃO
Será desclassificado o atleta que: a)Não cumprir rigorosamente o percurso;
b)Dificultar a ação do outro durante o percurso; c)Apresentar, durante a
realização da prova, uma conduta antidesportiva; d)Pegar carona em autos,
bicicletas ou similares.
RESULTADOS E ENTREGA DA PREMIAÇÃO
a) A entrega da premiação acontecerá às 10h no mesmo ambiente da linha de
largada/chegada. b) O(a) atleta que não estiver presente na cerimônia de
premiação poderá reclamar seu troféu junto à organização em até 30 dias
corridos após a prova, devendo retirálo na Unimed Campina Grande dentro
deste período. Após este prazo, nenhuma premiação será entregue. c) Os

resultados oficiais da Corrida da Saúde serão informados através do site oficial
do evento, ao prazo de até 72 horas após o término da prova.
ATENDIMENTO MÉDICO
Durante a corrida e no local de chegada os atletas terão à disposição
ambulância com atendimento de primeiros socorros. Para atendimentos de
maior complexidade, a organização do evento transportará o atleta à rede de
assistência à saúde de sua escolha. Caso o atleta esteja desacordado ou
impossibilitado de responder pelos seus atos, a transferência do mesmo será
para o hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) mais próximo. A
organização não se responsabilizará financeiramente por quaisquer tipos de
assistência que não seja a de primeiros socorros.
DAS CAMISETAS
A organização fornecerá camiseta comemorativa do evento sem a
obrigatoriedade de disponibilização do tamanho solicitado pelo atleta. Em
hipótese alguma serão efetuadas trocas referentes ao tamanho da camiseta. Os
atletas poderão, por livre e espontânea manifestação, realizar a troca de
camisetas entre si, sem mediação ou interferência da organização do evento.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
a) Ao participar deste evento, 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. b) Ao participar deste evento, cada
participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao
recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a
direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos
veículos de comunicação deste país para esta e próximas provas. c) 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.
CASOS NÃO CONTEMPLADOS NO REGULAMENTO
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA
Eu, abaixo identificado, no perfeito uso de minhas faculdades e de livre
espontânea vontade, sendo maior de idade (ou acompanhado do meu
responsável legal) e capaz, declaro para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que o evento desportivo supra descrito se trata de uma
corrida a pé em circuito de rua, com distâncias de 5km/10km e reconheço que
os riscos de acidentes nas atividades envolvidas nesta competição são
significativos e envolvem possibilidade de deslocamentos, luxações, fraturas,
risco de possível paralisia (temporária ou permanente), outros danos à saúde, e
morte.
2. Reconheço e assumo livremente todos os riscos, conhecidos ou não, mesmo
os originados por negligência, imprudência ou imperícia dos Organizadores e/ou
de terceiros e assumo total responsabilidade pela minha participação;
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova.
4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela participação nesta prova, isentando a Unimed
Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., seus organizadores,
colaboradores, terceiros e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade
por quaisquer danos materiais, morais, estéticos, físicos e/ou outros que
porventura venha a sofrer, advindos da participação desta prova.
5. Estou ciente do direito a reembolso de 50% do valor da inscrição na
desistência comunicada até 15 dias úteis antes da prova.
6. Estou ciente que a retirada do kit atleta acontece nos dias 15, 16 e 17 de
outubro e que não serão distribuídos kits no dia do evento ou após o mesmo.
8. Aceito receber SMS e Emails com informações da Unimed Campina Grande e
seus parceiros.
9. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu
desenvolvimento nesta prova são de minha exclusiva responsabilidade.
10. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da prova.
11. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer
caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de
reclamação sobre tais aspectos da prova.

12. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins
de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação, sem geração de ônus para a Unimed Campina Grande
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., organizadores, mídia e patrocinadores.
13. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nesta PROVA.
NOME : __________________________________________________________
ASSINATURA: _____________________________________________________
DATA: ___/___/___

