
	

	

	

REGULAMENTO	

	

A	3ª	Corrida	e	Caminhada	Espaço	One	é	realizada	pelo	Centro	Multidisciplinar	Espaço	
One,	que	através	de	sua	organização,	dará	pleno	cumprimento	ao	regulamento	da	prova	e	
responderá	por	todos	os	detalhes	da	realização	do	evento.	

	

O	EVENTO	

Data:	10	de	Novembro	de	2019.	

Horário:	08:00	horas.	

Local:	Avenida	22	de	Outubro,	nº	952	–	Mogi	Mirim,	SP.	

	

Percurso	

• Corrida	10k:	Av.	22	de	Outubro	e	Avenida	Pedro	Botesi	(02	voltas	no	percurso).	
• Corrida	5k	e	Caminhada	5k:	Av.	22	de	Outubro	e	Avenida	Pedro	Botesi	(01	volta	no	

percurso).	
	

INSCRIÇÕES	

Período	de	inscrições:	De	29	de	agosto	até	o	dia	01	de	Novembro	

Taxa	única:	R$	55,00	(cinquenta	e	cinco	reais)	para	todas	as	modalidades.	

Podem	se	inscrever:	Corrida	de	10k,	5k	e	Caminhada	5k	–	atletas	de	ambos	os	sexos,	com	idade	
mínima	de	16	anos	completos	até	a	data	do	evento.	

Onde	se	inscrever:	

Através	do	site	www.espacoone.com	a	partir	de	29	de	Agosto	de	2019.	

Recebimento	dos	Kits:	O	atleta	somente	poderá	 retirar	o	kit	 composto	por	chip,	número	do	
peito,	squeeze	e	camiseta	mediante	apresentação	do	comprovante	de	pagamento	emitido	no	
ato	da	compra	e	carteira	de	 identidade.	Um	único	atleta	poderá	 retirar	kit	de	outros	atletas	
mediante	apresentação	do	comprovante	dos	mesmos.	

Inscrições	de	Equipes:	

• As	equipes	com	15	ou	mais	atletas	terão	o	desconto	de	R$	10,00	nas	inscrições;	
• Equipes	com	até	14	atletas	terão	o	desconto	de	R$	5,00	reais	nas	inscrições;		
• Fica	 registrado	que	o	pagamento	de	equipes	 será	 feita	de	maneira	especial,	por	 isso	

consulte	o	e-mail	admistrativo@espacoone.com	antes	do	pagamento.	



	

	

	

Atletas	 Portadores	 de	 Deficiência:	 Para	 os	 integrantes	 desta	 categoria	 será	 concedido	 um	
desconto	 de	 50%.	 A	 inscrição	 deve	 ser	 efetuada,	 exclusivamente,	 no	 Centro	Multidisciplinar	
Espaço	One	localizada	na	avenida	22	de	Outubro,	nº	952	em	Mogi	Mirim/SP,	porém	a	inscrição	
deve	ser	paga	somente	em	dinheiro	ou	depósito,	caso	o	participante	seja	de	outra	localidade.	

Veracidade	 das	 Informações:	 A	 organização	 não	 se	 responsabiliza	 pela	 veracidade	 das	
informações	fornecidas	na	ficha	de	inscrição,	cabendo	ao	atleta	ou	ao	responsável	o	ônus	por	
qualquer	item	que	afronte	o	regulamento	do	evento.	Constatada	fraude	nos	dados	da	inscrição,	
o	atleta	será	desclassificado	sem	direito	a	recurso.	

Autorização	de	Uso	de	Imagem:	Os	inscritos	e	respectivos	responsáveis,	ao	assinar	a	ficha	de	
inscrição,	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,	eventos	correlatos,	reforço	de	mídia	
publicitária,	sem	limites	de	repetição	e	de	tempo.	

Declaração	de	Saúde:	Ao	se	inscrever	no	evento,	através	do	preenchimento	da	ficha	de	inscrição	
os	 participantes	 se	 declaram	 automaticamente,	 estarem	 aptos	 e	 devidamente	 preparados	 a	
participarem	do	evento,	isentando	a	Organização,	patrocinadores,	apoiadores	e	demais	órgãos	
públicos	ou	privados	envolvidos	na	organização	do	evento,	em	seu	nome	e	de	seus	sucessores,	
de	 quaisquer	 responsabilidades	 por	 problemas	 de	 saúde	 que	 eventualmente	 ocorram,	
porventura	venham	a	ocorrer	no	decorrer	do	evento,	bem	como	se	declararão	conhecedores	
dos	itens	deste	regulamento	e	com	as	quais	concordarão	plena	e	integralmente.	

Camiseta:	Mediante	pagamento	da	taxa	de	inscrição,	o	atleta	terá	direito	à	camiseta	do	evento	
e	poderá	optar	pelos	tamanhos	disponíveis	(P,	M,	G	e	GG)	no	ato	da	inscrição.	

	

RETIRADA	DE	KIT:	CHIP,	NÚMERO	DE	PEITO,	CAMISETA	E	SQUEEZE	

Data:	Serão	2	dias	de	entrega:	Dia	08/11	(sexta-feira)	das	07:30h	às	11:30h	e	das	14:30h	às	
20:00h,	

Dia	09/11	(sábado)	das	08:00h	às	13:30h.	

Local:	Avenida	22	de	Outubro,	nº	952,	Mogi	Mirim	–	SP,	13806-050.	

Procedimento	para	Retirada:	Os	atletas	deverão	comparecer	ao	 local	para	retirada	do	kit	na	
data	e	horário	indicados	munidos	de	documento	de	identidade	e	o	comprovante	de	pagamento	
realizado	no	ato	da	inscrição	online	para	facilitar	a	retirada	de	seu	kit.	Em	nenhuma	hipótese	
serão	entregues	kits	fora	do	horário	predefinido	acima	–	o	atleta	que	não	retirar	o	chip	no	
prazo	 determinado	 poderá	 participar	 do	 evento,	 porém	 sem	 direito	 a	 classificação.	 Para	
retirada	 de	 kit	 por	 terceiros	 o	 retirante	 deverá	 apresentar	 no	 ato	 da	 retirada	 cópia	 do	
comprovante	de	pagamento	realizado	no	ato	da	inscrição	e	cópia	do	RG	do	atleta.	

Kit	 Caminhada:	 Os	 inscritos	 na	 modalidade	 caminhada,	 não	 terão	 direito	 ao	 chip	 de	
cronometragem	de	tempo,	motivo	pelo	qual	seu	kit	será	constituído	pela	camiseta,	número	de	
peito,	bolsa	Bag	e	squeeze.	



	

	

	

NO	DIA	DA	PROVA	

Área	de	Concentração:	Avenida	de	Outubro,	nº	952	–	Espaço	One	e	Rua	Dr.	Vereador	Antônio	
Albejante.	

Identificação	dos	Participantes:	Para	o	acesso	e	identificação	dos	atletas	inscritos	todos	devem	
estar	uniformizados,	com	os	números	de	peito	da	edição	atual	da	prova	(2019)	colocados	na	
área	frontal	da	camiseta,	na	altura	do	peito	e	com	o	chip	de	cronometragem	afixado	no	tênis.	
Os	caminhantes	devem	estar	com	o	número	de	peito	da	mesma	forma.	A	falta	das	identificações	
pertinentes	a	cada	modalidade	acima	descritas,	podem	dificultar	a	identificação	do	atleta	pelos	
staffs	e	até	mesmo	a	dificuldade	de	controle	de	passagem	nos	pontos	sem	checagem	eletrônica	
e	com	controle	visual.	

Guarda-Volumes:	Os	volumes	serão	armazenados	conforme	o	número	de	peito	dos	atletas	e	
serão	retirados	pelos	proprietários	mediante	a	apresentação	desse	número	ao	atendente.	Em	
caso	 de	 extravio	 do	 número	 de	 peito,	 será	 obrigatória	 a	 apresentação	 de	 documento	 de	
identidade.	

Horário	de	Largada:	As	largadas	terão	início	a	partir	das	08h00,	horário	em	que	todos	os	atletas	
deverão	estar	posicionados.		

Hidratação:	Os	corredores	10k	terão	três	pontos	de	água	no	percurso	(km	2,5,	km	5	e	km	7,5).	
Os	corredores	e	caminhantes	de	5k	terão	hidratação	no	km	2,5	e	na	chegada.		

	

CLASSIFICAÇÃO	

Tempo	 de	 Classificação	 e	 Premiação:	 Será	 adotado	 para	 o	 resultado	 da	 prova	 e	 ordem	 de	
classificação,	de	acordo	com	as	faixas	etárias,	o	tempo	LÍQUIDO	dos	inscritos,	ou	seja,	o	tempo	
cronometrado	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 o	 atleta	 passa	 pelo	 tapete	 na	 largada	 até	 a	
passagem	dele	pelo	 tapete	no	momento	da	chegada,	salientando	que	para	os	corredores	de	
10km	o	tempo	será	a	somatória	das	duas	voltas	realizadas	no	percurso	estabelecido.	

Idade	de	Classificação:	A	idade	a	ser	considerada	obrigatoriamente	para	efeito	de	classificação	
por	faixa	etária	é	a	que	o	atleta	terá	no	dia	do	evento.	

Duração	do	Evento:	A	prova	terá	a	duração	máxima	de	1h30	(uma	hora	e	trinta	minutos),	após	
esse	período	os	bloqueios	de	trânsito	serão	liberados.	A	partir	deste	momento	a	organização	
recomenda	a	máxima	atenção	e	cuidados	para	utilização	das	vias	públicas.	

	

PREMIAÇÃO	

Local	de	Premiação:	Serão	premiados	no	Centro	Multidisciplinar	Espaço	One,	 imediatamente	
após	a	liberação	dos	resultados	da	prova,	os	três	primeiros	colocados	na	seguinte	ordem:		

	

Categoria	Geral:		



	

	

	

• Troféu	 –	 os	 três	 primeiros	 colocados	 (masculino	 e	 feminino)	 serão	 premiados	 com	
troféus.	 Após	 a	 prova,	 esses	 atletas	 deverão	 dirigir-se	 à	 área	 do	 podium,	 localizado	
dentro	das	dependências	do	Centro	Multidisciplinar	Espaço	One.	

• Dinheiro	–	Premiação	para	os	três	primeiros	(masculino	e	feminino)	colocados	da	prova:	
1º	Lugar	–	R$	500,00;	2º	Lugar	–	R$	250,00	e	3º	Lugar	–	R$	150,00	(Valores	Líquidos).	
	

Premiação	por	categoria	(idade)	

• Masculino	e	Feminino:	16/30	anos;	31/40	anos;	41/50	anos;	51/60	anos	e	61	anos	ou	
mais,	totalizando	05	categorias	(exceto	Categoria	Geral).	

• Nas	categorias	acima	descritas,	os	três	primeiros	colocados	(masculino	e	feminino)	
serão	premiados	com	troféu.		

• Vale	ressaltar	que	um	mesmo	atleta	só	poderá	ganhar	uma	única	vez,	em	caso	de	
pódio	na	categoria	geral	e	na	correspondente	a	sua	idade,	o	atleta	será	comunicado	e	
poderá	optar	por	uma	das	duas	classificações.	

Categoria	Corrida	5k:	Serão	premiados	os	5	(cinco)	primeiros	colocados	masculinos	e	femininos	
com	troféus.	

Kit	 de	 Participação:	 Todos	 os	 inscritos,	 corredores	 e	 caminhantes,	 receberão	 o	 kit	 de	
participação,	composto	de	camiseta,	bolsa	bag,	squeeze	e	medalha	de	participação.	O	kit	será	
distribuído	nos	dias	08	e	09	de	Novembro	de	2019.	Somente	as	medalhas	serão	entregues	no	
dia	10	de	Novembro,	após	a	conclusão	da	prova	pelo	atleta	inscrito	e	mediante	entrega	do	ticket	
existente	no	número	de	peito	do	atleta.	

	

DISPOSITIVOS	GERAIS	

1. Serão	 sumariamente	 desclassificados	 da	 competição	 pela	 Organização,	 em	 qualquer	
momento	da	competição	os	atletas	que:	

• Não	se	apresentarem	devidamente	uniformizados	(calção,	camiseta	e	número	
de	peito	e	chip	para	os	corredores	e	número	de	peito	aos	caminhantes);	

• Permitirem	em	seu	uniforme	de	competição	a	colocação	de	 frases	 indevidas,	
bem	como	qualquer	tipo	de	publicidade	político-partidária;	

• Burlarem	as	regras	estabelecidas	para	o	percurso	(evitando	percurso	oficial);	
• Posicionarem-se	fora	dos	locais	determinados	para	a	largada	e/ou	não	tiverem	

registro	do	chip	de	cronometragem	no	tapete	da	largada	e	percurso;	
• Fornecerem	informações	inverídicas,	no	ato	da	inscrição	e	em	outros	momentos	

quando	estas	forem	solicitadas;	
• Tocarem	 ou	 bloquearem	 adversários	 com	 a	 intenção	 de	 dificultar-lhes	 a	

progressão,	ou	perturbar	a	sua	concentração;	
• Desrespeitarem	as	ordens	dos	fiscais	de	prova;	
• Competirem	com	outro	número	que	não	seja	o	atual/oficial	do	evento;	
• Competirem	com	número	de	terceiros;	
• Competirem	em	modalidade	diferente	de	sua	inscrição	original;	e	



	

	

	

• Praticarem	qualquer	ato	de	vandalismo.	
	

2. A	Organização	é	soberana	para	as	decisões	decorrentes	de	resultados	ou	impugnações	
e	de	sua	decisão	não	caberá	recurso.	

3. A	 Organização	 poderá	 suspender	 a	 prova	 caso	 ocorra	 algum	 fato	 que	 considere	 de	
natureza	 grave,	 adotando	 todas	 as	 medidas	 que	 julgar	 necessário,	 sendo	 que	 aos	
inscritos	não	caberá	solicitar,	seja	a	que	título	for,	qualquer	tipo	de	indenização.	

4. Os	atletas	ou	responsáveis,	ao	concordarem	com	a	 ficha	de	 inscrição,	assumirão	que	
estão	em	condições	clínicas	e	físicas	para	a	participação	no	evento	e	que	participarão	
por	livre	e	espontânea	vontade,	isentando	a	Organização,	Patrocinadores,	apoiadores,	
Órgãos	Oficiais	e	demais	envolvidos	na	organização	do	evento	de	responsabilidades	por	
eventuais	 problemas	 de	 saúde	 a	 que	 possam	 estar	 sujeitos	 em	 função	 dessa	
participação.	

5. A	Organização	mobilizará	 recursos	para	oferecer	 toda	a	assistência	aos	participantes	
durante	 a	 realização	 do	 evento,	 não	 podendo	 ser	 responsabilizada,	 no	 entanto,	 por	
acidentes	 sofridos	 durante	 a	 prova,	 correndo	 por	 conta	 dos	 atletas	 participantes	 as	
despesas	por	ventura	decorrentes.	

6. Qualquer	 contestação	 relativa	 aos	 resultados	 extraoficiais	 da	 prova	 divulgados	 logo	
após	o	evento	deve	ser	reportada	à	Organização,	até	o	dia	12/11/2019,	através	do	e-
mail	administrativo@espacoone.com	

7. Para	avaliação	e	correção	caso	pertinente.	Após	esse	prazo,	nenhuma	solicitação	será	
acatada	e	o	resultado	oficial	será	estabelecido.		

8. Os	casos	omissos	deste	regulamento	serão	resolvidos	pela	Organização	do	evento.	

	

	 	

	

	

	

	

	


