1ª CORRIDA E CAMINHADA DIADEMA CIDADÃ

REGULAMENTO:

OBEJETIVO:
O objetivo da Corrida: Proporcionar o bem estar, melhorar a
qualidade de vida e a saúde dos praticantes da Corrida. Vamos
trazer os jovens para o esporte cada vez mais cedo.
PROGRAMAÇÃO:
1 - A Concentração será na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, altura
do nº 3.390 (Em frente ao Estádio do Taperinha/Esq. c/ Av. Dna.
Ruyce Ferraz Alvin)
2 - Entrega dos kits: a partir das 6h até 8h30
3 - Aquecimento: as 8h45
4 - Largada: 9h – no local da concentração
5 - Premiação: 10h30 - no local da concentração
Artigo 1º
1.1 - A 1ª Corrida e Caminhada Diadema Cidadã com percurso de 5
km, será realizada no dia 08/12/2017, na Avenida Ulisses
Guimarães, 3390Diadema – SP.
Artigo 2º - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As Inscrições serão feitas através do site:
www.focoradical.com.br.
2.2 - Os valores: Corrida R$ 50,00 (Cinquenta reais) - Caminhada
R$ 50,00 (Cinquenta reais). Será acrescentada uma taxa de R$
4,00 (quatro reais) pelos serviços administrativos do Site.
2.3 -A partir de 60 anos de idade os atletas pagarão com desconto
de 50%.
Artigo 3º
3.1 - As Inscrições serão limitadas a 200 atletas.
3.2 - O prazo previsto para o término das inscrições será até o dia
23/11/2017, podendo ser encerradas a qualquer momento, caso
seja atingido o limite estipulado pela organização.
Artigo 4º

4.1 - O kit do Atleta será composto de: Camiseta 100% poliamida,
medalha de participação, chip eletrônico retornável, número de
peito, frutas e água potável.
4.2 - As camisetas serão disponibilizadas nos seguintes tamanhos:
P, M, G e GG (unissex).
4.3 - Não haverá trocas de tamanho após a escolha feita no ato da
inscrição.
Artigo 5º
5.1 - Entrega de kit será realizada no dia 08/12/2017, no horário:
das 6h às 8h45 no local da concentração do vento.
5.2 - O Atleta deverá se identificar com documento com foto e
comprovante de pagamento.
Artigo 6º
6.1 - Será oferecido aos atletas um guarda volumes.
6.2 - A organização do evento não se responsabiliza por objetos
deixados no mesmo.
Artigo 7º
7.1 - A organização se dá o direito de divulgar imagem e áudio dos
atletas envolvidos no evento em: jornais, tvs, sites, revistas, ou
qualquer outros meios de comunicação.
Artigo 8º
8.1 - A organização poderá punir qualquer ato antidesportivo aos
atletas que desobedecerem as regras deste regulamento.
Artigo 9º
9.1 - Será obrigação dos atletas conferirem os seguintes itens na
retirada do chip: nome completo, data de nascimento e equipe. Não
serão aceitas reclamações posteriores.
Artigo 10º
10.1 - O número de peito deverá ser fixado obrigatoriamente na
camiseta de forma que fique bem visível, caso o atleta coloque ao
lado, atrás ou por baixo das roupas dificultando sua identificação o
mesmo será desclassificado.
Artigo 11º
11.1 - Caso algum atleta corra com número ou chip de outro atleta
será desclassificado.
Artigo 12º

12.1 - Os resultados serão divulgados durante a premiação e
posteriormente nos sites:
www.runnerbrasil.com.brwww.imprensabrasil.com.br:
www.guilhermemiller.com.br
Artigo 13º
13.1 - Será obrigatório à devolução do chip, caso haja extravio será
cobrado uma taxa de R$ 70,00 (setenta reais) pelo mesmo.
Artigo 14º - DA PREMIAÇÃO
14.1 - Geral Masculino 5km Troféu do 1º ao 3º Lugar
14.2 - Geral Feminino 5km Troféu do 1º ao 3º Lugar
14.3 - Categoria 5km, de 14 a 17 Anos - Estudante Colégio
Guilherme Miller
14.4 - Categoria 2km, de 11a13 Anos - Estudante Colégio
Guilherme Miller
14.5 - Troféu do 1º ao 3º Lugar Masculino e feminino
Artigo 16º
16.1 - A Organização se coloca a disposição para qualquer dúvida a
respeito da prova.
Artigo 17º - DA REALIZAÇÃO DO EVENTO
17.1 - O evento será realiza pelas empresas: Jornal Imprensa Brasil
e Instituto Educacional Guilherme Miller, ambos localizados em
Diadema/SP e terá a organização de: Edson Corredor.
Contatos:
Email:ivan@imprensabrasil.com.br
WhatsApp: 11-98464-8789
As respostas de quaisquer dúvidas serão sanadas em até 24h

