1.Local largada:
Rua Alidor Pecorari, em frente à entrada do Parque da Rua do Porto – Piracicaba, São Paulo.
2. Data:
25/06/2017
3. Percursos:
Corrida Adulto: 5.500m (5,5 km)
Corrida Adulto: 10.000m (10 km)
4. Horários:
Concentração: a partir das 07h
Largada Corrida 5,5k: 7h30
Largada Corrida 10k: 7h45


Os atletas terão prazo máximo de 1h30min para terminar o percurso da prova. Caso
esse tempo não seja cumprido o atleta será desclassificado.



Após o apito da largada o atleta terá 08min para passar pelo pórtico de largada. O não
cumprimento desta regra resultará na desclassificação do mesmo.

5. Taxa de inscrição:
5.1 – Primeiro lote: R$ 65,00
5.2 – Segundo lote: R$ 75,00
5.3 – Terceiro lote: R$ 85,00
Nota: Este evento, idealizado pela Cataguá Construtora, tem por objetivo promover o bem estar
social, lazer e saúde, com foco na melhoria da qualidade de vida. Desta forma, todo o lucro
proveniente do evento será destinado às entidades assistenciais de Piracicaba.
6. Formas de inscrição:
Pelo site www.corridaturisticapiracicaba.com.br.
Atletas que se enquadrarem na LEI N° 7767 estarão isentos do pagamento da taxa de
inscrição, podendo optar pela compra do Kit (composto por camiseta para a prática esportiva e
materiais publicitários) no valor de R$ 30,00. Sendo que sua inscrição deve ser feita
unicamente na Chelso Sports no endereço: Av. Dona Jane Conceição, 814 - Bairro Jaraguá Piracicaba – SP, das 9h ás 18h, pessoalmente pelo atleta munido de documento de identidade.
7. Período de inscrição:
As inscrições poderão ser feitas até o dia 17/06/2017 ou até atingir o limite de 3.600
participantes.
8. Retirada do kit e chip:
O local de retirada do kit e chip será informado nos materiais de divulgação do evento

OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NO DIA DO EVENTO.
9. Documentos para retirada do chip:
Comprovante de pagamento e documento original com foto (RG ou Carteira de Motorista).
Exceto participantes que se enquadrarem na LEI N° 7767 que devem comparecer
pessoalmente munidos de documento de identidade não podendo ser feita a retirada por
terceiros.
Para terceiros retirarem o chip serão necessários os mesmos documentos acima mencionados,
caso não tenham o documento original, poderão apresentar cópia do documento do
participante.
Na retirada do chip eletrônico, o participante deverá conferir seus dados. Em ocorrendo
divergência, deverá procurar a organização imediatamente para que proceda as correções
evitando uma desclassificação.
Informações gerais das provas de 5,5 km e 10 km:
10. A corrida será realizada com qualquer condição climática, exceto em caso de condições
muito adversas que apresentem risco aos participantes, que será determinado pela
organização, a qual é soberana na sua decisão.
11. As inscrições serão aceitas até atingir o limite de 3.000 participantes.
12. Será entregue uma medalha de finisher a todos os atletas que completarem os percursos
da corrida mediante a devolução do chip eletrônico. As camisetas serão confeccionadas nos
tamanhos Baby Look M, P, M e G e GG não sendo garantido o tamanho escolhido pelos
participantes.
13. Será terminantemente proibida a troca de chip e número de inscrição entre os atletas, sob
pena de desclassificação.
14. O atleta que chegar sem camiseta ou sem número afixado na camiseta, será retirado no
funil de chegada.
15. A violação do percurso ou ato de indisciplina ou atitude antidesportiva implicará a imediata
desclassificação do atleta.
16. A idade mínima para participação da corrida de 5,5 km é de 14 anos. Se for detectado
algum participante com menos de 14 anos completos, o mesmo estará automaticamente
desclassificado, mesmo que tenha feito inscrição.
17. A idade mínima para participação da corrida de 10 km é de 18 anos. Se for detectado
algum participante com menos de 18 anos completos, o mesmo estará automaticamente
desclassificado, mesmo que tenha feito inscrição.
18. Para efeito de premiação das categorias de faixa etária, será considerado o tempo líquido,
nas provas de corrida de 5,5 km e de corrida de 10 km.
19. Haverá postos de hidratação nos percursos.
O atleta deverá estar calçado durante todo o percurso da prova. O não cumprimento desta
regra resultará na desclassificação do mesmo.

21. Os serviços e materiais constantes do kit poderão ser fornecidos pela organização,
parceiros, comitê organizador ou patrocinadores como mera liberalidade e/ou cortesia aos
participantes deste evento sem obrigatoriedade e/ou padrão com comparativos de mercado.
22. Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais
oferecidas como forma de cortesia e brinde com cotas limitadas de quantidades sem a
obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho no ato da entrega de kit e/ou nas
suas instalações.
23. Solicitações de devolução do valor referente á inscrição deverá ser feita até 30 (trinta) dias
antes da prova através do e-mail: contato@chelso.com.br.
24. Solicitações de alteração referentes á modalidades, categoria, metragens deverá ser feita
até 07 (sete) dias antes da prova através do e-mail: contato@chelso.com.br
25. A montagem de tendas das equipes será feito por orientação e nos horários determinados,
que será no dia 25/06/2017 das 06h00 às 07h00. O posicionamento será feito em locais
determinados pela organização, de acordo com a ordem de chegada.
26. Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit.
27. O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra gravação contendo
imagens de sua participação na prova para finalidades legítimas.
28. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito.
29. O participante fica ciente de que é de sua exclusiva responsabilidade o correto uso do chip
e da instalação em seu corpo/vestuário, bem como a passagem no tapete de captação de
dados instalado, pois se trata de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum
tipo de interferência e/ou perda de informações, caso em que a organização e os realizadores
ficam isentos de qualquer responsabilidade pelo resultado e classificação final na prova.
30. Poderá a organização receber e/ou solicitar informações aos participantes para que
auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo
definido e obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias da data de realização do evento.
31. Os organizadores não se responsabilizam pela participação de menores de 14 anos na
prova de 5,5 km e por menores de 18 anos na prova de 10km, como também por danos
materiais e pessoais, acidentes e danos físicos de qualquer natureza que porventura venha a
ocorrer antes, durantes e após a prova, ficando responsável apenas pelos primeiros socorros.
32. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao Diretor Geral da prova até 30
minutos após divulgação do resultado. Após este período, não serão mais admitidos.
33. Os casos não previstos serão analisados e resolvidos pela comissão organizadora, a qual é
soberana em suas decisões.
Premiação:
34. Troféu aos cinco primeiros colocados da categoria geral de 5,5k e 10k.
35. Corrida 5,5k:
Categoria masculina: 14/19 anos; 20/29 anos; 30/39; 40/49; 50/59; 60/69 e acima de 70 anos;

Categoria feminina: 14anos/19 anos; 20/29 anos; 30/39; 40/49; 50/59; 60/69 e acima de
70 anos;
E 10k:
Categoria masculina: 18/29 anos; 30/39; 40/49; 50/59; 60/69 e acima de 70 anos;
Categoria feminina: 18/29 anos; 30/39; 40/49; 50/59; 60/69 e acima de 70 anos;
Medalhas aos três primeiros colocados das faixas etárias.
36. A faixa etária será determinada pelo ano de nascimento, ou seja, idade completada até
31/12/2017.
37. A Classificação geral será por tempo bruto.
38. Não haverá dupla premiação.
Termo de responsabilidade individual ou em equipe
39. Ao se inscrever no evento, o participante declara que está de acordo com o termo de
responsabilidade.
40. Declaro que:
Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são
de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador
de equipe.
Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do evento, declinando, expressamente,
que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não
posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas.
Participo do evento 8ª CORRIDA TURÍSTICA DE PIRACICABA, por livre e espontânea
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e
Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.
Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando
de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento, em virtude de
qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja.
Assumo indenizar quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim
causados durante a minha participação neste evento.
Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos
de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com
materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a
qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas
realizadas pelos organizadores e/ou seus parceiros comerciais.
Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco
de dados do idealizador do evento, autorizando este, desde já, a enviar para o endereço
eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para
participar de qualquer promoção ou ação promocional e programas de incentivo bem como
comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros.

Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha
participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo.
Representante técnico ou coordenador de equipe, assume a responsabilidade de que está de
acordo com o regulamento da prova acima especificadas, em qualquer tempo e ou local, nada
tendo a reclamar, ora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando todas
dentro da boa fé e estrito bom senso. Declaro que a decisão e escolha de incluir e/ou excluir
participantes no referido evento através do sistema de treinador é de única e exclusiva
responsabilidade do treinador. A organização se isenta de qualquer decisão, avaliação pessoal
ou direta junto ao participante, ficando responsável o treinador pela exatidão das informações,
pois, se o participante tem ciência de sua participação ou de sua inscrição para o evento, a
responsabilidade será do mesmo e de seu treinador.
Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e
entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de
divulgação e promoção, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros
que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito da organização; e também,
nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, 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 a equipes montadas
em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem
autorização por escrito da organização, podendo ser retirado em qualquer tempo.
Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de
meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu
treinador, capitão de equipe ou administrador de equipe; declaro estar ciente de todo o teor do
regulamento da prova, bem como de meus direitos e obrigações, tendo tomado pleno
conhecimento das normas e regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena
validade, uma vez que pautadas por bom senso e boa fé.
Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento do
boleto e que é de responsabilidade do participante inscrito acompanhar as comunicações
enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do
evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a
disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação no evento.
Caso seja oferecido pela organização o serviço de empréstimo de chip de cronometragem,
elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos, o
participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip e instalação em seu
corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de
captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem
sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a organização e
Realizadores do fornecimento dos mesmos.

