REGULAMENTO
ARTIGO 1– FINALIDADE
A Sociedade Paraibana de Tisiologia e Pneumologia com o apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia através de campanhas vem justificar este projeto pela necessidade de conscientização e prevenção
de toda população do aumento de casos de pessoas com problemas de saúde, através de várias doenças
respiratórias .
ARTIGO 2 – PARCERIAS
A prova contará com o apoio da Sociedade Brasileira de pneumologia e Tisiologia, Federação Paraibana de Atletismo,
Semob, Secretaria da Saúde e colaboradores com uma estrutura especial para prom over a integração de participantes,
convidados
e
familiares,
além
de
fisioterapeutas
e
massoterapeutas.
ARTIGO 3 – DISTANCIA E PERCURSO
A “I Corrida dos Médicos” terá um percurso de 3 km ( caminhada ), 5 km e 10 km, com largada e chegada na Orla do
Cabo Branco em frente a Fundação José Américo
ARTIGO 4 - HORÁRIO DA LARGADA
A I Corrida dos Médicos terá a largada prevista para 06:30 horas da manhã do dia 17 de agosto de 2019
ARTIGO 5 .-PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar da Corrida da I Corrida dos Médicos, categoria dos médicos, público em geral de ambos os sexos,
a partir de 15/17 anos ( 3 km caminhada, 5km e 10 km ), sendo que os participantes de15 a 17 anos poderão participar
apenas dos 3 km e 5 km.

4.2 A I Corrida dos Médicos será destinado a atletas, não atletas praticantes de atividades físicas e população
em geral de João Pessoa e cidades circunvizinhas.
ARTIGO 6 – PREMIAÇÃO
5.1 Serão agraciados com Troféus os TRÊS primeiros colocados nos naipes masculino e feminino da prova dos
5 km e 10 km Geral e Médicos e o PRIMEIRO lugar nos dois naipes para os cadeirantes.
5.2 Todos os participantes que completarem o percurso dentro do tempo estabelecido pela organização serão
agraciados com medalhas.
ARTIGO 7 – INSCRIÇÕES
7.1 LOCAL - A inscrição será realizada pelo site WWW.zeniteesportes.com

7.2 VALOR - A taxa de inscrição terá o valor de R$ 60,00 ( sessenta reais ) para todas as categorias, além a taxa
do boleto
.
7.3 DATA - As inscrições terá início a partir do dia 01 de março e se encerrará no dia 09 de agosto de 2019
7.4 - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente à inscrição

7.5 - O participante deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, com letra legível e sem
abreviaturas. Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que: a) Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE
assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras,
assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.





Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação neste evento para
finalidades legítimas, de divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros
meios eletrônicos.
Para a sua participação é imprescindível que o participante esteja inscrito oficialmente, devendo portar o
número de peito.
Qualquer reclam ação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito à comissão
organizadora da Corrida, até 10 minutos após sua divulgação oficial

ARTIGO 8 – DATA DE INSCRIÇÕES:
8.1 As inscrições terá início a partir do dia 01 de março e se encerrará no dia 09 de agosto de 2019

ARTIGO 09– ENTREGA DO KIT
9.1 A entrega do Kit será no dia16 de agosto das 8:00 ás 17:00 horas. Para a retirada do Kit será necessário apresentar:
- Documento de identidade; - Comprovante de pagamento.
Obs. 1. O participante receberá um número de peito que deverá ser afixado na parte frontal da camiseta durante a corrida,
um CHIP junto com o seu Kit e o mesmo deverá ser fixado no cadarço no tênis do pé esquerdo durante a prova. O kit
não será entregue fora do prazo estabelecidos no regulamento.
Não HAVERA ESCOLHA DO TAMANHO DE CAMISAS E SIM O QUE ESTIVER DISPONIVEL NO MOMENTO DA
ENTREGA ( P; M; G; GG; EXTRA G )
9.2 Serão colocados à disposição dos participantes inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes.
9.3 A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados valores e equipamentos no Guarda-Volumes tais como;
dinheiro, cheques, cartões, relógios, celulares, roupas, acessórios de valor (pulseiras, brincos, etc.), dentre outros, não
se responsabilizando por qualquer objeto deixado no Guarda Volumes.

ARTIGO 10– DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 Será desclassificado o participante que: - Não cumprir rigorosamente o percurso; - Não passar pelos tapetes de
controle de chip; - Dificultar a ação de outros concorrentes; - Chegar sem o número de identificação; - Apresentar durante
a corrida conduta antidesportiva; - Pegar carona de autos, bicicletas e similares; - Trocar o número de identificação e
chip antes, durante ou depois da corrida; - Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores; - Escapar da saída da
prova, antes do seu inicio oficial. – Receber ajuda de pessoas que não estejam trabalhando na prova. Receber pace de
pessoas que não estejam participando do evento Desrespeitar qualquer norma deste regulam ento.
10.2 A competição será finalizada após 1h30min (uma hora e trinta minutos) da chegada do 1º (primeiro) colocado da
prova do 10 Km.

ARTIGO 11 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
11.1 A comissão organizadora da I Corrida dos Médicos como seus PATROCINADORES, APOIADORES e
REALIZADORES, não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito na Corrida, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
11.2 A comissão organizadora recomenda aos participantes rigorosa avaliação médica no período que antecede a
competição.
11.3 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, meia hora de antecedência. Durante o
percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de trânsito.
11.3 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada, preparadas para prestar os
primeiros socorros. Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.

A COORDENAÇÃO
....................................................................................................................................................................................

TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Eu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , participante da 2ª
Corrida do Bem cidade de João Pessoa , declaro estar em PERFEITO ESTADO FÍSICO DE
SAÚDEisentando aos organizadores de qualquer responsabilidade que venha me acontecer com minha
saúde durante e após o evento.

