
REGULAMENTO 2° CORRIDA VOLTA AO RIO 
REALIZAÇÃO ACADEMIA PRIMAR CENTRO WELLNESS 

E CME DE CANELINHA. 
 

1. A 2° Corrida VOLTA AO RIO será realizada no dia três de Novembro de dois mil e 
dezenove (03/11/2019) em percurso aferido de aproximadamente 6KM individual 
feminino e masculino, a partir dos quinze (15) anos de idade e caminhada a partir 
dos doze (12) anos de idade. Teremos também corrida Kids de 5 a 12 anos!  
2. A largada da prova de 6KM será realizada em frente a Prefeitura de Canelinha às 
07h00m do dia 03  de novembro de 2019. A Chegada será no mesmo local de 
largada. 
3. A largada da caminhada acontecerá logo após a largada da corrida. E a largada 
da corrida Kids acontecerá assim que finalizada a corrida dos 6km. 
4. Os tempos da corrida serão cronometrados pela equipe responsável MAIS SPORT 
seguida de apuração pelos mesmos. 
5. As inscrições acontecem entre os dias 18 de agosto de 2019 a 27 de outubro de 
2019, devendo ser realizadas na Academia Primar localizada na rua Lício de Souza, 
390 ou pelo cel. 48-999505313 (Alusha). A idade mínima autorizada para 
participação nos 6km é de 15 anos e na caminhada 12 anos. 
6. No ato da inscrição o atleta deverá indicar o número de sua camiseta para fins de 
provisão dos kits individuais. 
7. Os valores serão determinados conforme os lotes abaixo: 
KIT PADRÃO: Camiseta, número de peito, chip, medalha (somente com prova 
completada), lanche/água, possível brindes de patrocinadores. 
1º. Lote Promocional – Lançamento do dia 18/08 á 10/09 valor único R$ 35,00  
2º. Lote – Do dia 11/09 á 10/10 valor único R$ 50,00.  
3º. Lote – Do dia 11/10 á 27/10 valor único R$ 65,00.  
 
*Desconto de 50% para atletas da corrida acima de 60 anos de idade. 
*As assessorias possuem valor ESPECIAL para inscrições acima de 7 atletas, 
devendo tais inscrições serem realizadas através do email: 
academia.primar@gmail.com até dia 13/10 
*As assessorias ganharão uma cortesia acima de 10 atletas inscritos. 
*As inscrições para a caminhada terá valor de R$ 35,00. Estes terão direito ao kit, 
porém não irão fazer uso de chip. A mesma deverá ser realizada na Academia Primar 
ou pelo cel. 48-999505313 (Alusha) seguindo mesma data e forma de pagamento 
que a corrida.  
*As inscrições para a corrida Kids terá valor de R$ 25,00. Estes terão direito ao kit 
porém não irão fazer uso de chip. A mesma deverá ser realizada na Academia Primar 
ou pelo cel. 48-999505313 (Alusha) seguindo mesma data e forma de pagamento 
que a corrida.  
Menores de 16 anos de idade deverão ter autorização assinada pelos responsáveis. 
8. Entrega de Kits – Local: Rua Lício de Souza, 390 Areião/ Canelinha na sexta-feira 
(01/11) das 16:00hr até 21:00hr. 
Para moradores de outras cidades: Domingo (03/11) das 6h00m às 6h30m) só o 
atleta poderá retirar o kit ou portando documentos RG. 
9. O valor da inscrição NÃO será devolvido em nenhuma hipótese. 
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10. A cada competidor será fornecido um número de peito e chip para a largada que 
devem ser obrigatoriamente usados. Para a caminhada não será necessário o chip. 
A nenhum atleta será permitido participar sem o número de peito e o chip, ato este 
passível de desclassificação. 
11. Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização ou 
fornecerem o número de peito a outro atleta, estão passíveis de desclassificação. 
12. Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de 
provas pela IAAF, CBAT, FCA, Justiça Desportiva ou Justiça Comum, não poderá 
ser inscrito na prova. Caso venha a conseguir a inscrição omitindo sua condição de 
suspenso, com a referência supra, sua inscrição será considerada sem efeito. 
13. A organização geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 
14. A organização geral da prova reserva-se o direito, durante o transcorrer da prova, 
retirar da mesma qualquer atleta que não tiver em condições de saúde adequadas 
para a prática esportiva. 
15. Os atletas deverão manter se exclusivamente na pista do percurso. 
16. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível 
de desclassificação. 
17. Os atletas serão desclassificados se ao largarem colocarem-se em local diferente 
daquele indicado pelos coordenadores de largada, pularem ou entrarem em local 
sem estarem com a numeração correspondente àquele setor de largada. 
18. A  2° Corrida VOLTA AO RIO terá duração máxima de 01h 30min. 
19. A premiação da 2° Corrida VOLTA AO RIO terá inicio as 9:00 horas e será assim 
distribuída: 
 
6 Km  –Geral Individual (Feminino e Masculino) 
 
1º - Troféu 
2º - Troféu 
3º - Troféu 
4º - Troféu 
5º - Troféu 
 
Também haverá Premiação para os 3 primeiros de cada uma das faixas etárias 
denominadas abaixo (5 em 5 anos), no masculino e no feminino no percurso de 6km. 
 
A – 15 a 19 anos 
B – 20 a 24 anos 
C – 25 a 29 anos 
D – 30 a 34 anos 
E – 35 a 39 anos 
F -- 40 a 44 anos 
G – 45 a 49 anos 
H – 50 a 54 anos 
I – 55 a 59 anos 
J – 60 anos + 
 



20. O resultado da 2° Corrida VOLTA AO RIO terá tempo oficial (bruto). O tempo 
oficial será utilizado para a premiação dos cinco primeiros no masculino e feminino. 
21. Todos os atletas concluintes recebem medalha de participação. 
22. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 30 
minutos após a divulgação do resultado. 
23. A 2° Corrida VOLTA AO RIO será  independentemente das condições climáticas, 
podendo ser cancelada em caso  muita chuva e catástrofe que coloque em risco a 
integridade física dos participantes. 
24. Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que 
possam existir ao longo do percurso, pois se trata de um evento por ruas de domínio 
público. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do 
percurso. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas 
que integram o trajeto da corrida com antecedência. 
25. Extravio de material ou prejuízo que porventura a atleta ou atletas venham a 
sofrer durante o transcorrer do evento, não serão de responsabilidade dos 
organizadores e patrocinadores da prova. 
26. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a 
decisão final. 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro a quem possa interessar, que participo deste evento por livre e 

espontânea vontade, estando ciente da existência dos riscos de acidentes durante a 

atividade e 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 gozar de boa saúde, estando em boa forma física para realizar esta 

prova e que tenho conhecimento técnico necessário para o desempenho desta. 

Declaro estar ciente dos termos de responsabilidade, acatando todas as decisões 

dos organizadores e respeitando os demais participantes das provas durante o 

evento. 

Declaro por fim, que meus dados foram preenchidos corretamente e que 

autorizo a utilização de todo e qualquer meio fotográfico, audiovisual ou qualquer 

outra forma de gravação contendo imagens da nossa participação neste evento para 

finalidades legítimas.  

 

Participante: _____________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________ 

Cidade: _________________________________________________________  

Contato: ________________________________________________________ 

Tipo Sanguíneo: __________________________________________________ 



 

___________________________________ 

Assinatura 


