
3º CORRIDA FORM FITNESS – 5K 

26 DE ABRIL DE 2020 

REGULAMENTO 

 

1.EVENTO 

1.1.A prova acontecerá dia 26 de Abril de 2020, na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. 

1.2.A largada será às 08:00, na Rua Luis Matias da Silva, s/n, Jd. Nova Terra, na quadra de 

Esportes da Escola Eliana Minchin Vaughan. 

 

2.VALORES 

2.1.O valor da prova será de R$42,00 para participantes da corrida 5k, sendo acrescentado a 

taxa do site de inscrição 

2.2.Para participantes acima de 60 anos, deficientes e portadores de necessidades especiais 

bem como cadeirantes acompanhados por guia, terão 50% de desconto do valor citado 

acima (apresentar Laudo na retirada do kit) 

2.3.São adicionadas ao valor a Taxa de Conveniência do site em todas as modalidades.  

2.5.O pagamento será realizado através de pagamento de boleto bancário. 

 

3.INSCRIÇÕES  

3.1.As inscrições deverão ser realizadas no site www.speedcrono.com.br até dia 12 de Abril, 

podendo ser encerrada antes sendo o limite 400 atletas para a corrida. 

3.2.Idade mínima para competir é de 16 anos. 

3.3.As inscrições não definem o posicionamento do atleta no local de largada. O 
posicionamento é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 
 
3.4. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento 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. 
 
 

 

4.KITS 

4.1.O kit será composto por 1 camiseta, número do peito e 1 chip. 

4.2.O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do 

protocolo de inscrição e documento original de identidade oficial com foto. 



4.3.O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a disponibilidade. 

4.4.A cada competidor da CORRIDA será fornecido um número que deve ser usado     

visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo 

passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo.  

4.5.A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização especifica para este fim e cópia de documento de identidade do inscrito 

4.6.A retirada de kits DE EQUIPE poderá ocorrer de duas maneiras, salvo informadas 

previamente: 

         4.6.1. Será permitida a entrega individualmente; 

         4.6.2. Entrega de TODOS os kits para o responsável da equipe ou alguém autorizada pelo       

mesmo; 

         4.6.3.No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os dados como nome 

completo, data de nascimento, categoria, equipe e o número de peito; 

 4.7.Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit e se houver alguma 

ocorrência de erro durante ou após a prova, o atleta será desclassificado. 

 
 

5.DA ENTREGA DOS KITS 

A entrega dos Kits será realizado na Academia Form Fitness e acontecerão: 

Dia:24/04 – das 10:00 às 20:00 

Dia 25/04 – das 09:00 às 13:00 

 

6.CRONOMETRAGEM 

6.1.O sistema de cronometragem será realizado pela empresa Speedcrono, por meio de chip 

descartável. 

6.2.O tempo de todos os competidores será cronometrado e informado posteriormente, 

desde que observadas às normas vistas neste regulamento.  

6.3.O participante, neste ato, fica ciente de que deverá conferir na entrega do kit se o seu 

chip está em ordem e com e com seus dados corretos. 

6.4.O participante que não retirar o seu chip na data e horário estipulados deve estar ciente 

de que estará renunciando ao direito de ter seu tempo cronometrado. 

6.5.O uso do chip é obrigatório, acarretando a desclassificação do atleta quando se observar 

por algum fiscal a falta de uso do chip. 



6.6.O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis, na posição indicada. 

6.7.A colocação do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências 

de sua não utilização. 

6.8.O uso inadequado do chip pelo atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a 

Comissão Organizadora na divulgação dos resultados. 

6.9.Ao final da prova, o participante não precisara devolver o chip. 

6.10.O chip é de propriedade do atleta e não da empresa responsável por esse serviço. 

6.11.O descarte desse chip deverá ser realizado em local adequado, respeitando o meio 

ambiente.  

6.12.Será terminantemente proibida à troca de chip e o número de inscrição ou de titularidade 
da inscrição, sob pena de desclassificação do atleta que realizar estes atos. 
 

  
7.CATEGORIAS 

MASCULINO 
16 a 19 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 

60 acima 

FEMININO 
16 a 19 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 

60 acima 

 

8.PREMIAÇÃO 

8.1.Todos os participantes receberão medalhas de participação. 

8.2.Todas as categorias receberão troféus nas colocações de 1º 2º e 3º lugar. 

8.3.Categoria Geral receberão troféus nas colocações de 1º 2º 3º 4º e 5º lugar. 

8.4.Será premiada com 1 troféu a equipe com maior quantidade de atletas inscritos. 

 

 

9.PERCURSO 

O percurso será de 5km. 

 

 

 


