REGULAMENTO - III CORRIDA SOLIDÁRIA OAB AÇAILÂNDIA
1º. A OAB Subseção Açailândia-MA, sediada na Cidade de Açailândia, à Rua Projetada s/nº, Vila Progresso II,
promoverá a III Corrida Solidária da OAB Açailândia - 2018, que faz parte dos grandes eventos esportivos nossa cidade.
2º. A prova, doravante denominada EVENTO, será realizada no dia 20 de maio de 2018, domingo, às 06:30h da manhã,
em Açailândia, na distância de 5 km, por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas, doravante denominados ATLETAS,
com qualquer condição climática, sendo que o horário de realização estará sujeito as alterações, conforme as possíveis
adversidades.
3º. Os ATLETAS poderão participar do evento inscrevendo-se na prova, em uma única categoria, descritas a seguir:
FAIXAS ETARIAS
1º faixa etária
2º faixa etária
3º faixa etária
4º faixa etária
5º faixa etária

Advogado
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos acima

Advogada
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos acima

CATEGORIAS:
Comunidade Masculino
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos acima

Comunidade Feminino
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos acima

4º. Os atletas terão direito às seguintes bonificações específicas:
a) Todo atleta que completar o evento em conformidade com este regulamento receberá uma medalha de participação.
b) Na data da realização do evento, receberão troféus os atletas classificados do 1º ao 3º lugar nas categorias:
• Comunidade Masculino e Feminino;
• Advogado e Advogada.
c) Na data da realização do evento, receberão medalhas de premiação (ouro, prata e bronze) os atletas classificados do 1º
ao 3º lugar por faixa etária nas categorias:
• Comunidade Masculino e Feminino;
• Advogado e Advogada.
5º. A largada e a chegada serão em frente ao Fórum de Açailândia, situado na Av. Edilson Caridade Ribeiro, e o percurso
será nas Avenidas: Edilson Caridade Ribeiro e Av. Alexandre Costa, no bairro Residencial Tropical.
6º. O valor da Inscrição é de: R$ 50,00, podendo ser realizada, nos locais abaixo, limitadas ao número de vagas e até as
datas limites abaixo indicadas:
a)
b)
c)

Mattriz Sport’s - situada na Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, nº1134, Centro, Açailândia-MA (até o dia 19/05/2018).
Top Sport – situada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº611, Centro, Imperatriz (até o dia 17/05/2018).
Internet – por meio do site topchip.com.br. (até o dia 14/05/2018). Para essa modalidade será acrescida uma taxa de
R$ 5,00 ao valor da inscrição.

7º. Para o fim de alcançar o objetivo solidário do EVENTO, 10%(dez por cento) do valor das inscrições serão
revertidos em donativos que serão doados ao Lar Frei Daniel.
8º. As Inscrições são limitadas a 200 vagas e o comprovante de pagamento deverá ser confirmado e entregue até o dia 19
de maio de 2018, nos locais de inscrição: Mattriz Sport’s (Açailândia) e Top Sport (Imperatriz), para o recebimento do Kit do
atleta.
9º. No ato da inscrição o (a) atleta participante deverá preencher todos os dados solicitados na inscrição, sendo apto (a),
com boa saúde e ainda de acordo com o Termo de Responsabilidade.
10º - O Procedimento para inscrição é preencher corretamente e por completo o cadastro e confirmar sua inscrição no
evento com o correspondente pagamento.

11º. A data da inscrição será de acordo com a data de pagamento, sendo a inscrição pessoal e intransferível.
12º. A entrega do Kit do Atleta será realizada na Mattriz Sport’s e Top Sport nos dias que antecedem o evento, em data a
definir.
13º. Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar documento de identificação com foto e apresentar o
comprovante de PAGAMENTO da inscrição. Tratando-se de atleta inscrito na categoria Advogado(a) deverá ser apresentado o
cartão de identidade da OAB.
14º. O Kit do ATLETA contém: Camisa do evento em Dry Fit, número de peito e o Chip de eletrônico, cujos itens são de uso
obrigatório na Corrida.
15º. É OBRIGATÓRIO o uso da camiseta da prova, número de peito e do chip eletrônico para identificação e liberação de
acesso do atleta, de forma intransferível, sendo a sua não utilização motivo que implicará na desclassificação do atleta e não
participação do evento.
16º. A classificação geral dos atletas nas categorias comunidade masculino e feminino e advogado masculino e feminino
será definida por ORDEM DE CHEGADA.
17º. A classificação dos atletas por faixa etária será definida conforme sua colocação, pelo seu TEMPO LÍQUIDO
determinado pelo chip eletrônico e será publicada em até 05 dias úteis no site topchip.com.br e no site
www.acailandiaesportes.com.
18º. O tempo líquido é cronometrado do momento em que o atleta passa pelo tapete na largada até a passagem pelo tapete
na chegada. O tempo bruto (também chamado de Oficial ou Total) é contado desde a largada até o atleta ultrapassar a linha de
chegada.
19º. Quaisquer dados preenchidos irregularmente (em outra categoria, idade alterada, etc), por parte do (a) participante e/ou
responsável, acarretará sua eliminação automática e total da prova.
20º. As irregularidades que forem identificadas pelos Árbitros/Fiscais de prova no transcorrer do percurso, tratando-se de
cortar percurso ou uso de veículos (bicicletas, motos e outros), implicará na penalização do(a) atleta infrator com a
DESCLASSIFICAÇÃO.
21º. As atitudes antidesportistas, recursos, fatos abusivos cometidos por atletas inscritos e participantes serão analisadas
pela ORGANIZAÇÃO e Comissão Disciplinar a fim de viabilizar os procedimentos legais para possíveis punições.
22º. Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o
regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
23º. Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
24º. O atleta ao receber o kit, deverá colocar suas informações pessoais atrás do número de peito, sendo de sua total
responsabilidade as informações contidas no mesmo.
25º. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos
participantes.
26º. Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da competição deverá ser feita, por escrito, à organização, em até
10 dias após a primeira publicação do resultado no site do evento.
27º. Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos,
vandalismo e/ ou motivos de força maior.

28º O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os
organizadores/realizadores em seu nome e de seus sucessores, estando de acordo com o termo de responsabilidade.
29º Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização ou ainda por
motivos legais ou motivo de força maior.

Termo de Responsabilidade
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
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, disponível no site: www.topchip.com.br e no site:
www.acailandiaesportes.com, 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 III Corrida Solidária da OAB Açailândia – 2018 por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores 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 ressarcir 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, 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 pela OAB e/ou seus parceiros comerciais.
Assumo com 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.
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, declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e
obrigações dentro do evento, 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 de acordo com o termo de responsabilidade.

