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1 – A prova 
 
A prova ROQUE RACE, será realizada no dia 24 de novembro de 2019, na cidade de São Roque, por
par�cipantes inscritos de ambos os sexos e com qualquer condição climá�ca. 
 
Os par�cipantes podem optar pelas seguintes modalidades: 
Corrida na distância de 5km; 
Corrida na distância de 10km. 
 
 
A largada do evento está prevista para as 8h00min (para todas as modalidades), a ser confirmada na
entrega de kit. 
 
A largada e a Chegada serão no mesmo local que será divulgado. 
 
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de largada para
eventuais ajustes nos respec�vos horários. 
 
A ordem de largada será de acordo com a descrição abaixo (porém serão no mesmo horário): - Largada
5km 
- Largada 10km 
 
2 – Regras de Par�cipação 
 
Os atletas podem par�cipar do evento inscrevendo-se em apenas uma categoria, como as descritas a
seguir: 
 
Para a Corrida 5km:  
- Categoria Pelotão Geral; 
Observação: A idade mínima para a par�cipação nos 5km é de 14 anos. 
 
Para a Corrida 10km: 
- Categoria Pelotão Geral; 
Observação: A idade mínima para a par�cipação nos 5km é de 18 anos. 
 
 
 
A idade mínima para a par�cipação no evento é de 14 anos, porém os atletas com até 18 anos de idade
deverão apresentar uma autorização por escrito do pai e/ou responsável. 
 
3 – Regras Gerais 
O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por
omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a
ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste
EVENTO. 
 
Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
ATLETAS. 
Ao par�cipar 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 par�cipação antes, durante e
depois do EVENTO. 
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O ATLETA cede todos os direitos de u�lização 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 �po de
transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 
Haverá atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o
primeiro atendimento e eventuais remoções. A con�nuidade do atendimento médico será efetuado na
REDE PÚBLICA. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha
a ter durante ou após a prova. 
O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento
médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da LARGADA e
CHEGADA. 
A ORGANIZAÇÃO não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas, sacos, bolsas ou
qualquer �po de volume deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da
prova. Sugere a ORGANIZAÇÃO que este serviço seja u�lizado apenas para pequenas trocas de roupas ou
itens essencialmente necessários para que o ATLETA os u�lize após a prova. 
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios u�lizados pelos ATLETAS
no EVENTO, independente de qual for o mo�vo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a par�cipação do EVENTO. 
 
Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que
delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da 
LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. Caso isso ocorra o atleta será
desclassificado. 
Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da compe�ção deverá ser feita, por escrito, à
ORGANIZAÇÃO, em até 30 minutos após a primeira divulgação do resultado. 
 
Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo e/ou mo�vos de força maior. 
 
Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de
transferência desta inscrição, para outro ATLETA. Caso o inscrito solicite seu reembolso de inscrição o
mesmo só poderá ser solicitado até 7 (sete) dias da realização da inscrição. Considerando-se inscrição
realizada a inscrição paga e creditada a favor da ORGANIZADORA. 
É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO na frente da camiseta, sendo que qualquer dano a este implicará
na desclassificação do ATLETA. 
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO sem prévio aviso,
conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na re�rada do Kit, ocasião esta em que
o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, par�cipar da prova. 
 
4 – Inscrições e Valores 
 
As inscrições para o evento estarão limitadas ao número máximo de 230 (duzentos e trinta); As inscrições
deverão ser realizadas conforme orientações abaixo, para o: 
- Público geral: através do site www.minhasinscricoes.com.br 
 
As inscrições para o público geral custarão: 
R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) + TX (R$ 6,00)  
 
  Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS acima de 60 (sessenta)
anos, o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição. A inscrição só se torna efe�va
mediante apresentação da documentação no dia da prova.  
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A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/ disponibilidades técnicas/ estruturais sem
prévio aviso. 
 
 
5- Entrega de Kits 
A entrega do Kit de par�cipação, será no dia 23 de NOVEMBRO de 2019, no POSTO CASTRO, em horários a
serem divulgadas. 
Haverá entrega de Kit de par�cipação no dia do EVENTO  até 1 hora antes do início da corrida, e NÃO haverá
entrega de kit após o término do evento. 
 
Para re�rar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar: 
- Comprovante de pagamento original; 
- Documento de Iden�dade com foto original (RG ou Carteira de Motorista); 
 
Para terceiros re�rarem o Kit do ATLETA é necessário apresentar: 
- Uma autorização que deve conter os dados do ATLETA, os dados do TERCEIRO e o nome do EVENTO, que
ficará re�da na Re�rada de Kit. 
- Cópia simples do documento do ATLETA, a qual ficará re�da na re�da do Kit; 
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO e o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em
hipótese alguma) e esse comprovante será re�do na entrega do Kit. 
 
6- Premiação 
Todos os par�cipantes que concluírem a prova receberão medalha de par�cipação. 
 
Não haverá premiação em dinheiro. 
Não haverá premiação por equipes. 
 
PREMIAÇÃO PARA OS 5 PRIMEIROS COLOCADOS MASCULINO E 5 PRIMEIROS COLOCADOS FEMININO. 
 
Classificação Geral (Masculino e Feminino) 
 
1º Lugar - medalha + troféu 
2º Lugar - medalha + troféu  
3º Lugar - medalha + troféu  
4º Lugar - medalha + troféu  
5º Lugar - medalha + troféu  
 
 
 
7 – Programação 
7h00 – ENTREGA DE KIT 
8h00 – LARGADA 
 
 
9h30 – CERIMONIA DE PREMIAÇÃO. (ou assim que os primeiros colocados forem terminando a prova. 
10h00 – FINAL DO EVENTO 


