1ª CORRIDA SOLIDÁRIA ARCA
- REGULAMENTO OFICIAL Uma corrida que une saúde e solidariedade!
Com renda revertida para a Arca – Associação de Responsabilidade Cristã Assistencial – referência no atendimento de 300 crianças
e famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Vinhedo – SP, a 1ª Corrida Solidária ARCA, objetiva divulgar o
nome da Instituição na cidade e dar visibilidade ao trabalho realizado; estreitar o relacionamento com as famílias atendidas;
aumentar parceria com patrocinadores, padrinhos e mantenedores. A Ibaviva – Igreja Batista Água Viva, uma das mantenedoras
da ARCA, que investe na cura social e na ação contínua em servir ao próximo, sem discriminação de raça, credo, sexo e classe
social, apoiará e participará de todas as ações para que a corrida aconteça.
Modalidades: Corrida de 5 Km e Caminhada de 3,45 Km.

DA PROVA
1. A 1ª Corrida Solidária ARCA será realizada no domingo, dia 26 de junho de 2016.
2. A largada da prova será às 9h00 para corrida, 09h05 para a caminhada. Local: Represa I, entrada localizada na Rod. Edenor João
Tasca, esquina com a Av. Ana Lombardi Gasparini, ao lado da Academia ao ar Livre, com qualquer condição climática, podendo
ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores.
3. Poderão participar da corrida e caminhada atletas do sexo feminino e masculino, regularmente inscritos de acordo com este
Regulamento.
4. A prova será disputada na distância de 5 km para corrida e 3,45 km para caminhada e seguem os links do percurso de acordo
com o site webrun (há uma pequena variação na quilometragem do site para a medição local):
Corrida: http://www.webrun.com.br/ondepraticar/mapa/id/31714
Caminhada: http://www.webrun.com.br/ondepraticar/mapa/index/id/31717
5. A 1ª Corrida Solidária ARCA será disputada na modalidade individual feminina e masculina.
6. Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo, a idade mínima para atletas participarem de corridas e caminhadas de rua
com percurso de 5 Km é de 14 (quatorze) anos completos até o dia 31 de dezembro de 2016, mediante autorização por escrito
dos pais ou responsável. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento com foto do responsável que será
retido pela organização no ato da retirada do kit (para uma cópia acesse http://www.ibaviva.com.br/autorizacao01).
7. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total
responsabilidade por sua participação no evento.
8. As Inscrições serão realizadas somente através do site https://www.eventbrite.com.br/e/1a-corrida-solidaria-arca-tickets24635726120, o qual recebe este regulamento.
9.As inscrições são limitadas a 1000 (mil) atletas e os mesmos deverão realizá-las no período de 01 e maio de 2016 a 15 de junho
de 2016.
10. O valor da inscrição da prova será de: R$ 35,00 para o 1º lote de inscrições que acontecerá de 01 de maio de 2016 até o dia 22
de maio de 2016 e R$ 45,00 para o 2º lote de inscrições que acontecerá de 23 de maio a 15 de junho de 2016.
a) O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição no site, através dos cartões de crédito com as bandeiras Visa e
Mastercard e/ou boleto bancário, seguindo as normas do site eventbrite.
11. As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de 1000 (mil) atletas seja
alcançado e poderão, ainda, ser prorrogadas, a critério da organização.
12. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição. Caso haja fraude
comprovada, o atleta será desclassificado e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.

DA ENTREGA DE KITS
13. A entrega dos kits de corrida será realizada na Rua da Formiga, 205 – Jd. Brasil – Vinhedo – SP, nos dias: 23 de junho de 2016,
das 08h30 às 21h e nos dias 24 e 25 de junho de 2016, das 08h30 às 17h.
a) Atenção: o atleta que não retirar o seu kit nas datas e horários estipulados pela organização, ficará impedido de
participar da prova e perderá o direito ao Kit.
b) Não serão entregues kits de corrida fora dos dias e horários estipulados e, tampouco, na data do evento. Favor não
insistir.
14. O kit de corrida será composto por um número de identificação, dois alfinetes, camiseta e folders de divulgação. O kit poderá
ser retirado por qualquer pessoa que portar comprovante de inscrição e um documento com foto; para a retirada de kit de
terceiros, levar o comprovante de inscrição e uma cópia do documento com foto do mesmo. No caso de menores de 18 anos, para
entrega do Kit, observar o item 6 deste regulamento.
15. No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados e o número de identificação.
16. O número de identificação deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da
prova, sofrendo desclassificação os participantes que não cumprirem esta regra.
17. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
18. Poderá a Organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas durante a realização da inscrição, entretanto, este
ato será de acordo com a disponibilidade de estoque. As peças de vestuário são oferecidas pela Organização como forma de
cortesia, com cotas limitadas de quantidade, portanto não serão feitas trocas de tamanho no ato da retirada do kit. Os tamanhos
estão especificados na ficha de inscrição. Com isso, realize o quanto antes a sua inscrição para assegurar o tamanho ideal das suas
peças de vestuário e garantir sua retirada antes da corrida.

DA CRONOMETRAGEM
19. Não haverá cronometragem de tempo individual para todos os participantes, com exceção, para os 3 (três) primeiros colocados
na categoria corrida, feminina e masculina, que terão seus tempos cronometrados para efeito de premiação.

DA PARTICIPAÇÃO
20. Os atletas deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções
finais.
21. O atleta deverá observar o trajeto da prova, e não terá nenhum tipo de auxílio para alcançar vantagem.
22. É OBRIGATÓRIO o número no peito e o uso da camiseta é solicitado para ser solidário e cumprir o objetivo principal da corrida.
Qualquer alteração ou rasura do número implicará na desclassificação do atleta.
23. Haverá serviço de assistência médica (largada/chegada) para emergências envolvendo os inscritos na prova.
24. Haverá fiscais voluntários para orientação dos participantes.
25. Serão colocados à disposição dos participantes banheiros e guarda-volumes apenas na região da largada/chegada da prova.
a) A organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no guarda-volumes e por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a participação na prova.
26. Será disponibilizado 1 ponto de hidratação nos 2.500 metros e 1 na chegada para todos os inscritos.

DA PREMIAÇÃO
27. As 03 (três) primeiras colocações da modalidade CORRIDA individual FEMININO e individual MASCULINO serão definidas por
ordem de chegada.
28. Os atletas premiados deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for
chamada. O atleta que não comparecer na cerimônia de premiação poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação
da Organização da prova.
29. A distribuição de prêmios será feita da seguinte forma (FEMININO E MASCULINO):
1º Lugar – Troféu e Kit Surpresa – Nível 1
2º Lugar - Troféu e Kit Surpresa – Nível 2
3º Lugar - Troféu e Kit Surpresa - Nível 3

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30. Ao efetuar a inscrição para a 1ª Corrida Solidária ARCA, o participante:
a) Declara gozar de plena saúde e integridade física e mental para participar da prova, responsabilizando-se por ocasionais
danos à sua saúde.
b) Aceita todos os termos deste regulamento.
c) Autoriza a utilização de sua imagem, pela organização, seus realizadores, patrocinadores e apoiadores, em suas ações
de marketing e divulgação deste evento ou eventos correlatos. Os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha
de inscrição ou equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc.), concordam em ceder gratuitamente à
Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e som de voz, com vistas a fotografias, filmagens ou gravações,
as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do evento ou eventos correlatos, pelo prazo máximo
de 2 anos a contar do dia 26 de junho de 2016.
d) Autoriza a utilização de seus dados cadastrais pelo Associação de Responsabilidade Cristã e Assistencial ARCA, em suas
ações de marketing.
31. Os realizadores, patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova não se responsabilizam por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os atletas venham a sofrer durante a participação na 1ª Corrida e Caminhada
Solidária ARCA.
32. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana e irrevogável, não
cabendo recursos a essas decisões.
33. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos após a divulgação
do resultado da prova.
34. Serão sumariamente desclassificados (as) da competição pela Organização, em qualquer momento da competição os (as)
atletas que:
a) fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando estas forem solicitadas;
b) posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e percurso.
c) burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso oficial);
d) competirem sem número de peito, com número de terceiros ou com outro número que não seja o atual/oficial do
evento;
e) tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a progressão, ou perturbar a sua concentração;
f) permitirem a colocação em seus uniformes de competição de frases ou imagens inadequadas, ofensivas ou de baixo
calão, assim como aquelas que, entre outros conteúdos, exprimam qualquer tipo de preconceito ou incitação à violência
e qualquer tipo de publicidade político-partidária;
g) desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova;
h) praticarem qualquer ato de vandalismo.
35. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização

O evento é de responsabilidade da: Associação de Responsabilidade Cristã e Assistencial.
Endereço: Rua Da Formiga, 205 – Jd. Brasil – Vinhedo – SP.
Fone: (19) 3826.4168/ 3846.6825 / 99648-4168
Site: www.arcavinhedo.com.br

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE MENORES DE 18 ANOS

Eu, ___________________________________________, ___________________, ___________________,
Nome completo do responsável (pai, mãe, tutor ou guardião)

Nacionalidade

Estado Civil

portador(a) da cédula de identidade nº ______________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº
________________________________________________________, residente e domiciliado(a) na Rua
__________________________________________________, n.º _______, compl. ________________,
bairro _____________________, na cidade de ________________/______, declaro ter lido e entendido o
Regulamento do Evento 1ª Corrida e Caminhada Solidária ARCA, a ser realizado na cidade de Vinhedo, no
dia 26 de junho de 2016 e, desta forma, na qualidade de responsável legal, autorizo o(a) menor
_________________________________________________, portadora do RG nº ____________________,
a participar da prova e declaro que:
O(a) participante goza de boa saúde, estando em boa forma física e apropriadamente treinado para esta
prova;
O(a) participante tem conhecimento técnico necessário para desempenhar esta atividade esportiva, sendo
o mesmo de minha responsabilidade;
O(a) participante participa deste evento por livre e espontânea vontade, estando ciente da existência de
riscos de acidentes durante a atividade;
Assumo por livre e espontânea vontade estes riscos e suas consequências, isentando de quaisquer
responsabilidades legais os organizadores, patrocinadores e demais envolvidos na realização do evento;
Declaro, por fim, que autorizo a utilização do seu nome e imagem do participante, gratuitamente, para fins
de ampla divulgação do evento ou eventos correlatos por qualquer meio utilizado pela mídia em geral.

Vinhedo, _______ de ____________________ de 2016.

_____________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal idêntica ao documento
A apresentação desta é indispensável para a participação no evento e deverá ser feita no ato da retirada do
kit atleta, acompanhado de cópia simples de documento de identificação com foto do responsável (RG,
carteira de motorista) e do menor (RG ou certidão de nascimento) que irá competir.

