
REGULAMENTO 2ª CORRIDA E CAMINHADA - SÃO JORGE 2021

A 2ª CORRIDA E CAMINHADA E CAMINHADA DE SÃO JORGE é um evento organizado pela Paróquia
Nossa Senhora das Graças e pela Gracias Produções e Eventos cujo principal objetivo incentivar a prática
de atividades físicas através da corrida e/ou caminhada para melhoraria a qualidade de vida, motivando o
cuidado com a saúde física e emocional. Em função de vivermos um contexto de enfrentamento da
pandemia da COVID-19, o atleta inscrito terá a opção de participar na modalidade “presencial” (com
número limitado) e “virtual”.

1. DO EVENTO

1.1. O evento esportivo denominado 2ª Corrida e Caminhada de Rua de São Jorge será
realizado no formato "Corrida e Caminhada Virtual". A corrida e a caminhada serão disputadas
nas modalidades:

CAMINHADA: 5 (cinco) km
CORRIDA: 7(sete) km

1.2. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos de acordo com
o Regulamento da prova;

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas do dia 18 de maio de 2021 até o dia 10 de junho de 2021 às

23h59, através de formulário próprio disponibilizado na plataforma do site
www.redemagnificat.com.br.

2.2. Poderão participar da corrida o(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.

2.3. A idade mínima para atletas participarem das provas é de 18 anos completos na data de
inscrição. 

2.4. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema on-line, o atleta aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o “TERMO DE
RESPONSABILIDADE.

2.5. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída
por outra.

2.6. Após efetivada a inscrição, o atleta tem 7 (sete) dias após o pagamento para cancelar a mesma
e ter seu dinheiro de volta

2.7. O valor da inscrição no Evento será aquele descrito no item 3.1.
2.8. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, elevar

ou limitar o número de inscritos, em função de segurança, necessidades, disponibilidade
técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.

3. DOS KITS

3.1. Os Kits para inscrição e respectivos valores são:

KIT ECONÔMICO: Medalha + Certificado de Participação Virtual R$ 35,00 (Trinta e cinco
reais)
KIT BÁSICO: Medalha + Camisa+ Certificado de Participação Virtual R$ 55,00 (Cinquenta e
cinco)
KIT COMPLETO: Medalha + Camisa + Braçadeira + Bolsa/Sacola + Certificado de
Participação Virtual R$ 70,00 (Setenta Reais)

3.2. Paras os atletas que optarem pela participação na modalidade corrida presencial, será
fornecido também número de peito.

3.3. As camisetas ofertadas para escolha no ato da inscrição serão nos tamanhos P, M, G e G1.
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3.4. Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta. A camiseta enviada no kit será do
tamanho escolhido pelo atleta no momento da inscrição. A organização não efetuará a troca da
camiseta, em nenhuma situação, nem mesmo após recebimento do kit. 

3.5. Os kits serão entregues a partir de 15 de junho de 2021, mediante comprovação/confirmação
de pagamento da inscrição e local a combinar com a equipe organizadora

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A corrida e a caminhada deverá acontecer no dia 20 de junho de 2021, podendo ser feita onde
o(a) atleta escolher.

4.2. Da Participação Virtual

4.2.1.Os atletas que optarem pela participação virtual deverão participar na distância escolhida,
dentro do prazo determinado para realização da prova e comprovar sua participação por
meio de aplicativo de corrida; relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e
distância da prova escolhida. 

4.2.2.O envio da comprovação do resultado deverá ser feito para e-mail
graciasproducoes@gmail.com ou whatsapp (21) 97292-1907. 

4.2.3.Para ser aceito, o comprovante deve ser enviado até às 23h59 do dia 20 de junho de
2021, quando se encerra o prazo realização de cada corrida virtual. 

4.2.4.O comprovante deve ser obrigatoriamente da distância e modalidade escolhidas no
momento da inscrição. 

4.2.5.Todo comprovante passará por análise e caso apresente qualquer irregularidade em seu
teor, esteja ilegível ou corrompido de forma que possa gerar dúvida quanto à sua
integridade, caso não corresponda à distância escolhida ou mesmo se a atividade for
realizada fora do prazo estabelecido, o resultado não será aceito e o atleta não terá seu
tempo registrado no ranking. 

4.2.6.A participação do atleta na prova virtual é estritamente individual, sendo proibido o auxílio
de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico que possa interferir em
seu desempenho. 

4.2.7.Os atletas serão classificados em ranking geral, masculino e feminino, disponibilizado no
site www.redemagnificat.com.br no dia 21 de junho de 2021.

4.2.8. A modalidade virtual tem caráter meramente participativo e não competitivo, não tendo,
portanto, classificação geral e/ou por faixa etária. 

4.2.9. Não será permitida a participação de atletas que optarem pelo formato virtual no
percurso presencial no dia 20 de junho de 2021, por medida de segurança e controle para
evitar aglomeração;

4.3. Da Participação Presencial

4.3.1. A largada da corrida de 7 Km acontecerá às 08h:00 e a largada da caminhada de 5 Km
acontecerá às 8h e 10min., na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, na praça Quatzal, Campo
Grande, Rio de Janeiro;

4.3.2. A corrida, na modalidade 7 km, será disputada nas categorias:

I - INDIVIDUAL MASCULINO E INDIVIDUAL FEMININO;
II - Faixas etárias:

Categoria Feminina Categoria Masculina
18 a 29 anos 18  a 29 anos
30 a 39 anos 30 a 39 anos
40 a 49 anos 40 a 49 anos
50 a 59 anos 50 a 59 anos

acima 59 anos acima 59 anos

4.3.3. No formato presencial, serão premiados:
a) As 2 maiores equipes ganharão troféu;
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b) Os 3 primeiros colocados no geral masculino e feminino ganharão troféu;
c) O  primeiro colocado nas faixas etárias masculino e feminino ganhará troféu.

4.3.4. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência (30
minutos antes da largada), 7h30 – quando serão dadas as instruções finais;

4.3.5. É obrigatório o uso do número de peito do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação do
mesmo implicará em sua desclassificação;

4.3.6. A participação do atleta 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;

4.3.7. A organização indicará os locais para montagem de tendas de acordo com a disponibilidade de
espaço na área da arena do evento, desde que não interfira no bom andamento do evento;

4.3.8. Em caso de necessidade técnica ou exigência pública, a organização poderá solicitar o
remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção, solicitação esta que deve ser atendida
imediatamente pelos responsáveis pela tenda em questão;

4.3.9. A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das
assessorias, treinadores, empresas, clube de corrida etc; eximindo a organização de qualquer
responsabilidade;

4.3.10. As tendas não poderão ter sistema de sonorização que interfira na sonorização do evento e a
organização sugere que as mesmas não ultrapassem os 30 metros quadrados;

4.3.11. A organização não se responsabiliza por danos causados ou mesmo objetos deixados no
interior das tendas.

4.3.12. Ao longo do percurso haverá no mínimo dois (2) postos de hidratação na altura definida pelos
organizadores da prova, com água em temperatura ambiente e álcool em gel;

4.3.13. O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO nas tendas, locais comuns de circulação e durante a
largada e a chegada;

4.3.14. Deverão ser evitados apertos de mãos e abraços bem como aglomerações nos espaços de
tendas.

5. DAS REGRAS E DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Ao participar deste evento, o/a atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos no
momento da inscrição e aceita totalmente o regulamento e regras desta competição,
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor(a) do seu estado de saúde e
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação.

5.2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela integridade física e saúde
dos mesmos.

5.3. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamento e/ou acessórios utilizados pelos
atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou
prejuízo que porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste
evento.

5.4. A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao
patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor;

5.5. Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem,
renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão
ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoção, internet e qualquer mídia, em
qualquer tempo, tanto por parte dos organizadores, quanto dos patrocinadores do evento.

5.6. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente
convidadas.

5.7. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este regulamento.



5.8. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela ORGANIZAÇÃO e/ou por seus
ORGANIZADORES e REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE 2ª CORRIDA E CAMINHADA SÃO JORGE

Declaro que aceito e estou de acordo com os termos do regulamento da prova, publicado no site do
evento, e que participo deste evento assumindo a responsabilidade por meus dados, participando por livre
e espontânea vontade, sendo conhecedor(a) de meu estado de saúde físico e mental e da necessidade de
consultar um médico antes da prova, para avaliar minhas reais condições de participação, ter treinado
adequadamente, assumindo minhas despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação na prova, antes, durante e
depois da mesma.

Autorizo expressamente o uso de minhas imagens, que venham a ser colhidas durante a realização
desta prova, pela Organizadora do Evento e por seu staff, bem como por suas eventuais sucessoras, para
fins publicitários, conexos e de divulgação, renunciando a qualquer remuneração ou indenização.

Autorizo também em idênticas condições as ações de divulgação que venham a ser realizadas pela
Organizadora do Evento, como o envio de mensagens informativas e promocionais desta prova e de
outras provas congêneres, e de seus patrocinadores, apoiadores e empresas participantes via e-mail,
carta, torpedos SMS, dentre outros, para meus telefones e endereços cadastrados por mim ou por quem
tenha feito minha inscrição.

Entendo que todo o material e equipamentos necessários para minha participação neste evento,
são de minha inteira responsabilidade, tanto em obtê-los, como por sua guarda e zelo.

Aceito não portar e utilizar durante minha participação, nenhum material político, promocional ou
publicitário, sem autorização por escrito da organização, assim como também, não portar material perigoso
ou objeto que ponha em risco a segurança de pessoas e estruturas.

Afirmo que não correrei a prova se estiver medicamente incapacitado(a), mal treinado(a) ou
indisposto(a) na semana anterior à prova ou no dia dela, e excluo de toda a responsabilidade civil, em meu
nome, de meus herdeiros e sucessores, a organização do evento, bem como todos os promotores e
patrocinadores, caso corra sem condições, assumindo todos os riscos associados com o correr neste
evento, inclusive, mas não somente, com os efeitos do tempo, quedas, acidentes e contato com terceiros.


