
   

Corrida de Natal de Blumenau -  GSM Sports Ltda  
Fone (47) 3488-6909 - 99124-9191 -  corridadenatalblumenau@gmail.com 

 

Regulamento da prova 
26/11/2017 - 5ª Corrida de Natal de Blumenau 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Dia: 26 de novembro de 2017 
Horário: 19h00 
Local: Shopping Park Europeu  
Tipo: Corrida Noturna 
Percursos de 5km e 10 km 
 
INSCRIÇÕES 
 
Início das inscrições: 15 de agosto de 2017 
Término das Inscrições online: 19 de novembro de 2017 
Inscrições de última hora: Durante a entrega de Kits  (24 e 25 de novembro de 2017)  ou até alcançar o 
limite técnico de 1000 participantes (sujeito disponibilidade de KIT do Corredor)  
 
LOTES – Mesmos preços de 2016! 
 
5Km e 10Km 
 

Lote Normal 60+ anos 

1º (até 30/09) R$ 65,00 R$ 32,50 

2º (De 01/10 até 12/11) R$ 75,00 R$ 37,50 

3º (de 13/11 até 19/11) R$ 80,00 R$ 40,00 

 
 
Corrida Kids (03 a 12 anos) – 300 metros -  Valor único – R$ 30,00 
 
 
ENTREGA DO KIT DO CORREDOR 
 
A entrega dos kits será realizada no Shopping Park Europeu em local a ser divulgado: 
 
Sexta-feira (24) - das 15h até 21h 
Sábado (25) –das 10h até às 20h  
 
Para moradores fora de Blumenau 
Estaremos entregando os Kits no dia 26/11 das 12h às 14h - mediante aviso prévio para a organização 
do evento (corridadenatalblumenau@gmail.com) -  
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A retirada do KIT DO CORREDOR poderá ser realizada por terceiros mediante apresentação de 
autorização e comprovante de pagamento – limite de 3 KITS por pessoa.  
 
O Kit do Corredor distribuído antes da prova inclui: 
Uma camiseta, chip eletrônico, número de peito e brindes de patrocinadores.  
 
 
TAMANHO DE CAMISETAS 
 
As opções de tamanho de camiseta serão unissex PP, P, M,  G e GG e Baby Look Tamanho M  e 
Infantil tamanho 10  - sendo que as mesmas estão sujeitas à disponibilidade no momento da retirada 
do kit. 
 
 
PREMIAÇÃO 
 
CORREDORES 
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada e estiverem inscritos na Corrida de Natal 2017 de 
forma legal receberão medalhas de Finisher.  
 
Haverá premiação em troféu para os 5 primeiros colocados na categoria geral masculina e feminina do 
percurso 5K; e também para os 5 primeiros colocados na categoria geral feminina e masculina do 
percurso de 10K. 
 
 
Haverá premiação por categoria na corrida de 10K, do 1º ao 3º lugar. 
 
Categorias 10K 
 
Masculino    Feminino 
A – 16 a 25 anos  G – 16 a 25 anos 
B – 26 a 35 anos  H – 26 a 35 anos 
C – 36 a 45 anos  I – 36 a 45 anos 
D – 46 a 55 anos  J – 46 a 55 anos 
E – 56 a 65 anos  K – 56 a 65 anos 
F – 66 em diante  L – 66 em diante 
 
 
SORTEIO DE PRÊMIOS PARA CORREDORES FANTASIADOS 
 
Sortearemos uma premiação especial, à ser definida, entre todos os corredores que estiverem 
fantasiados e cadastrados no sorteio. 
 
O Cadastro deverá ser realizado na BUSCA DOS KITS (pessoalmente ou pela Assessoria) ou no dia 
da corrida, durante a concentração até as 18 horas , com a organização.  
 
MAIOR ASSESSORIA 
Haverá troféu para a Maior Assessoria. 
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ESTRUTURA 
A Corrida de Natal é organizada para toda a Família! Com percursos diferenciados e criativos possui 
uma estrutura de organização com todo suporte para os corredores. 
 
GUARDA-VOLUMES 
 
No local de largada e chegada estará disponível o local para os participantes deixarem e retirarem os 
pertences. Somente serão recebidas bagagens acondicionadas na sacola oficial do evento, 
devidamente identificada com o NÚMERO DO CORREDOR. Não deixar pertences de valores. 
 
Outras informações: 
 
- Aquecimento/alongamento com profissionais de educação física antes da largada; 
- Mesa de Frutas na chegada da corrida; 
- Hidratação no percurso e na chegada da corrida; 
- Kit do Corredor diferenciado; 
- Medalha de Finisher; 
- Guarda volume; 
- Entretenimento antes da corrida com a presença do Papai Noel e suas ajudantes. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Conforme regulamentação oficial, só poderão ser inscritos atletas que com idade mínima de 16 anos 
completados até o dia da prova. 
 
Para efeito de categoria valerá o ano de nascimento; 
 
Premiação Geral: O atleta premiado no GERAL, não recebe a premiação nas categorias; 
 
Terão direito à premiação dos troféus, bem como aos sorteios de brindes, os atletas que estiverem 
presentes no local da cerimônia de premiação, ou seja, na praça de alimentação do Shopping Park 
Europeu – a partir das 20h30hs do dia 26/11/2017, os atletas que não estiverem presentes na hora da 
premiação poderão receber o troféu por terceiros na hora da premiação. 
 
 Para efeito de classificação, somente será considerada a apuração final dos resultados emitida 
através de processamento de dados oficiais do evento – realizado pela empresa de Cronometragem 
contratada; 
 
O percurso será realizado em sua maioria em asfalto de ótima qualidade,. Compreende 2 trechos com 
subidas. O restante é basicamente plano. 
 
Haverão postos de água para o percurso de 5K e postos de água para o percurso 10K. 
 
Todos os atletas deverão concluir o percurso da Corrida de 10K no tempo máximo de 1:30hs ( uma 
hora e trinta minutos) porque, expirado tal prazo, será desativado o esquema de segurança; infra-
estrutura e atendimento médico, sobretudo, isentando a Organização de quaisquer riscos e acidentes. 
 
A organização colocará um veículo à disposição para transportar os atletas que expirarem o tempo de 
1:30h ou os que tenham desistido de completar a prova. 
 
Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou 
forçar passagem dentro do funil de chegada; será passível de desclassificação. 
 
As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção da prova. Os 
casos omissos serão resolvidos unicamente pela Comissão Organizadora. Haverá controle de 
passagem de atletas no percurso e chegada. 
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Os exames antidoping poderão ser feitos mediante a solicitação da organização, obedecendo a Norma 
07 e anexos da CBAt. 
 
 
TROCA DE NÚMEROS 
 
Não será permitida a troca de números entre corredores. Caso aconteceça, os dois corredores serão 
desclassificados. 
 
Para trocar de Km, somente serão feitas as trocas 2 horas antes da Corrida. 
 
Caso o corredor esteja com o número trocado ou com a Km ele estará desclassificado do Podium, 
 
 
 
Baixo segue o TERMO DE RESPONSABILIDADE CORRIDA DE NATAL DE BLUMENAU 2017 
 
Realizando a inscrição da prova, automaticamente você estará ACEITANDO o Termo de 
Responsabilidade. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE CORRIDA DE NATAL DE BLUMENAU 2017 
 
Realizando a inscrição da prova, automaticamente você estará ACEITANDO o Termo de 
Responsabilidade abaixo. 
 
Eu, “Corredor Inscrito nesta Corrida”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os 
devidos fins de direito que: 
 
Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância ente 5K e 10K e que estarei atenta às 
placas indicadoras do percurso que escolher. 
 
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. 
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela 
participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a GSM Sports 
Ltda ME, o Shopping Park Europeu, colaboradores, patrocinadores DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a 
sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 
 
Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA. 
 
Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área 
de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, 
promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer 
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas 
presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 
 
Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 
serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento  
 
 
do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada 
minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que 
interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, 
podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 
 
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. 
 
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 o 
Shopping Park Europeu, organizadores, mídia e patrocinadores. 
 
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. 

 


