
 
CORRIDA PELA VIDA 2017 
 
Data: 22.10.2017 
Local: Barra Shopping Sul | Horário: 8h30min 
Endereço: Av. Diário de Notícias, 300 | Porto Alegre | RS 
 

Regulamento 
Descrição do evento: 
A Corrida Pela Vida 2017 queeste anoacontecerá no dia 22 de outubro, tem 
como finalidade divulgar a causa da instituição para comunidade, aliando-se com 
a prática esportiva. 
 
1- DA PROMOÇÃO 
A Corrida Pela Vida 2017será promovida pelo INSTITUTO DO CÂNCER 
INFANTIL (ICI)e Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA) 
 
Categorias 
CORRIDA COMPETITIVA (3km | 5km | 10km): largada às 8h30min 
CAMINHADA (3km): largada às 10h 
 
2- DAS INSCRIÇÕES  
2.1 Inscrições:de 02/08/2017 à16/10/2017 
 Via Internet: através do site: www.focoradical.com.br 
 Sede do ICI: Rua São Manoel, 850 | Bairro Rio Branco | Porto Alegre | RS 
 
Modalidade competitiva: de 02/08/2017até às 24hdo dia 16/10/2017ou quando 
atingir o número de 2.000 participantes inscritos nesta modalidade. 
 
2.2 Taxa de inscrição:   
2.2.1 Modalidade Caminhada (3km): camiseta algodão no valor de R$22,00 ou 
camiseta poliéster R$30,00 é o ingresso para a caminhada de 3km. 
 
2.2.2 Modalidade Corrida Competitiva (3km | 5km | 10km) 
 
1º Loteaté01/09(de 02/08 à 01/09) 
R$80,00 - Nas inscrições realizadas até as 24h pelo site ou até as 18h do dia 
01/09 diretamente na sede do ICI. 
 
2º Loteaté 16/10(de 02/09à 16/10) 
R$90,00 - Nas inscrições realizadas até as 24h pelo site ou até as 18h do dia 
16/10 diretamente na sede do ICI. 
 
2.3 Produtos da Inscrição: 
2.3.1 Modalidade Caminhada 
CAMISETA algodão 
Tamanhos: 2, 4, 8, 12, P, M,G,GG,EXX ou Baby Look (tamanhoúnico) 
Cores: verde, laranja, branca 
 
CAMISETA poliéster – edição limitada 
Tamanhos: 2, 4, 8, 12, P, M,G,GG,EXX ou Baby Look (tamanhoúnico) 
Cores: degradê rosa, degradê lilás 
 
 
 
2.3.2 Modalidade Corrida Competitiva (3km | 5km | 10km) 



CAMISETA em poliamida 
Tamanhos: P, M, G,GG ouBaby Look tamanho único.  
Cor: degradêverde 
 
 
KIT ATLETA:  
O Kit conterá uma camiseta em poliamida alusiva a prova, uma sacomochila e um 
boné e uma munhequeira. A numeração, que deve ser afixada no peito do atleta, 
será entregue junto com o kit, no dia 21/10/17. 
 
2.4Alterações 

2.4.1 A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 
ou ainda, elevar os valores e aumentar ou limitar o número de inscrições, em 
função de necessidades de acordo com as questões ligadas a estrutura geral do 
evento. 
2.4.2 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
 
3- DO REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO  
3.1 Entrega dos Kits para atletas  
O kit do atleta, deve ser retirado no dia anterior ao evento(21/10),entre 10h e 18h 
no local da prova, no estacionamento do Barra Shopping Sul (Av. Diário de 
Notícias, 300), piso Guaíba direção sul | Porto Alegre | RS. 
 
3.2 Entrega dos chips para corrida 
O local da entrega dos chips será no dia da prova, domingo (22/10/2017), das 
7h00’ às 8h00’ no local de largada da prova. 
 
IMPORTANTE 
A apuração da prova será através do sistema de chip ativo. Todo participante 
assinará um termo de responsabilidade de empréstimo do chip, onde estará 
tomando ciência da obrigatoriedade da devolução do mesmo no final da corrida e 
que, caso o mesmo não seja devolvido, será cobrada uma taxa de R$ 100,00. 
O atleta que não devolver o chip não receberá medalha de participação e 
qualquer outra premiação. O atleta que não acessar o local de largada para 
registrar o chip estará desclassificado. Além do controle na largada, haverá mais 
um ponto de controle no percurso. A passagem dos corredores é obrigatória. 
O atleta que não for registrado em qualquer dos pontos de cronometragem será 
desclassificado. O atleta não devolvendo o chip não poderá inscrever-se em 
qualquer outra corrida no Brasil que tenha apuração através de chip. 
  
 
3.3 Numeração 
Os corredores deverão obrigatoriamente afixar o número no peito, este número 
não poderá ser alterado em hipótese alguma, sob a pena de desclassificação. A 
Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, imediatamente 
após a chegada dos primeiros colocados. 
 
 
4- DA PREMIAÇÃO 
4.1 - Modalidade Caminhada:haverá entrega de medalhas para os primeiros 2 
mil participantes. 
 
PREMIAÇÃO para Grupo de Corrida, Escola, Academia, Empresa e 
Escoteiros:cada categoria acima citada, com maior número de inscritos, receberá 
um troféu. Os participantes deverão estar juntos no momento da entrega destes 
troféus. 
 



 
4.2 Modalidade Corrida Competitiva:  
PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO E FEMININO (5km | 10km | 3km) 
1º Colocado – Troféu 
2º Colocado – Troféu   
3º Colocado– Troféu 
 
Medalha de participação para todos que completarem o percurso no prazo oficial 
de 1h45min. 
 
PREMIAÇÃO POR CATEGORIA - Medalhões para os três primeiros de cada 
categoria por faixa etária na prova de 3km, 5km e 10km nos naipes masculino e 
feminino. 
 
CATEGORIA 3km e 5km (idade mínima 15 anos): 
 
MASCULINO                      FEMININO 
A 15 a 18 anos K 15 a 18 anos 
B 19 a 24 anos L 19 a 24 anos 
C 25 a 29 anos M 25 a 29 anos 
D 30 a 34 anos N 30 a 34 anos 
E 35 a 39 anos O 35 a 39 anos 
F 40 a 44 anos P 40 a 44 anos 
G 45 a 49 anos Q 45 a 49 anos 
H 50 a 54 anos R 50 a 54 anos 
I 55 a 59 anos S 55 a 59 anos 
J 60 anos ou mais T 60 anos ou mais 

 
 
CATEGORIA 10km (idade mínima 18 anos): 
 
       MASCULINO                      FEMININO 
A 18 a 20 anos L 18 a 20anos 
C 21 a 24 anos N 21 a 24 anos 
D 25 a 29 anos O 25 a 29 anos 
E 30 a 34 anos P 30 a 34 anos 
F 35 a 39 anos Q 35 a 39 anos 
G 40 a 44 anos R 40 a 44 anos 
H 45 a 49 anos S 45 a 49 anos 
I 50 a 54 anos T 50 a 54 anos 
J 55 a 59 anos U 55 a 59 anos 
K 60 anos ou mais X 60 anos ou mais 

 
IMPORTANTE: Para o efeito de categoria, valerá o ano de nascimento. 
 
 
5- DISPOSIÇÕES GERAIS 
- Não haverá devolução do pagamento de inscrição nem transferência de 
inscrição; 
- A prova será realizada com qualquer condição climática (meteorológica);  
- Os kits não retirados até o dia do evento, estarão disponíveis para retirada na 
sede do ICI (Rua São Manoel, 850 | Rio Branco | Porto Alegre) até o dia 
31/10/2017, mediante apresentação de comprovante de inscrição e documento de 
identidade;  



- Os classificados na modalidade competitiva que não retirarem a medalha na 
hora da premiação, poderão retirar a premiação na sede do ICI (Rua São Manoel, 
850 | Rio Branco | Porto Alegre) até o dia 31/10/2017, mediante apresentação de 
comprovante de inscrição e documento de identidade; 
- Este regulamento poderá ser alterado total ou parcialmente por critério da 
organização da prova; 
- Haverá no dia da prova um espaço exclusivo destinado a guarda volumes para 
os atletas; 
- Assessorias e Grupos de Corrida que tiverem acima de 20 inscritos será 
disponibilizado um espaço de até 3x3m para sinalização do grupo e deve ser 
confirmado até 10/10/2016 para eventos@ici-rs.org.br. Não haverá ponto de 
energia e não são permitidas tendas com estrutura metálica ou que perfurem o 
piso; 
- Ao participar deste evento, cada participante está aceitando e concordando em 
ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, 
televisão ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos prova, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos aos organizadores, patrocinadores, apoiadores ou 
meios de comunicação em qualquer tempo data. 
- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por inteiro critério da 
organização da prova; 
 
 
 
INFORMAÇÕES 
 
INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL 
(51) 3331.8704 | icirs@ici-rs.org.br | www.ici-rs.com.br 
 
CORPA 
(51) 3231.7806 | (51) 3219.7292 | corpa@terra.com.br | www.corpa.esp.br 
 
 


