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REGULAMENTO DA 4ª CORRIDA E CAMINHADA DE VILA ZELINA  
 
1- A 4ª CORRIDA E CAMINHADA DE VILA ZELINA, será realizada no dia 4 de Outubro de 2015, em percurso aferidos de 6 km para corrida e 3 km para caminhada (o 
percurso poderá ser verificado no site da AMOVIZA: www.amoviza.org.br na página EVENTOS).  

2- A largada para a corrida se dará na Rua Aracati Mirim, em frente ao SENAI Vila Alpina, no Parque Ecológico de Vila Prudente, às 8:00 horas. O início da 
caminhada se dará no mesmo local após a largada da corrida.  

3- As inscrições estarão abertas a partir do dia 17/08/2015 até o dia 25/09/2015, ou término das mesmas, exclusivamente em locais definidos pelos 
organizadores. A idade mínima autorizada para a participação é de 16 anos e a caminhada é livre.  

4- O valor da inscrição para corrida será de R$ 45,00 e para caminhada R$ 35,00, (inscrições via  site da Chiptiming haverá acréscimo no serviço de R$ 5,00) valores 
que não serão devolvidos em nenhuma hipótese (estes valores são fixos e já equivalem a meia inscrição e serão utilizados na cobertura dos custos da 
infraestrutura deste evento).  

5- A cada competidor será fornecido um número de peito que não poderá ser alterado ou rasurado e que deverá ser usado visivelmente na parte frontal.  

6- Não será permitida a participação sem a numeração de peito a nenhum atleta, sendo passível de desclassificação.  

7- Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização, fornecerem número a outro, pularem ou entrarem em local sem estarem com a 
numeração correta ao setor, correm o risco de desclassificação.  

8- A organizadora da prova (AMOVIZA) reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.  

9- Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas poderá aparecer em propaganda dentro área de competição.  

10- Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso.  

11- A organizadora da prova não se responsabilizará por possíveis defeitos na pista do percurso. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis terão a 
informação das ruas que integram o trajeto da corrida com antecedência.  

12- Toda irregularidade ou atitude antiesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.  

13- A 4ª CORRIDA E CAMINHADA DE VILA ZELINA, terá duração de 01:00 hora.  

14- Receberão troféus os 5 primeiros colocados na classificação geral e os  primeiros melhores tempos por faixa etária no masculino e feminino nos 6 km da 
corrida, pelo tempo oficial.  

(As faixas etárias serão de 16 a 24, 25 a 39, 40 a  54, 55 a  64 e acima de 65 anos). 

15- Todos os atletas (corredores) receberão medalhas.  

16- Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito a Organizadora da Prova (AMOVIZA), até 30 minutos após a divulgação do resultado.  

17- Só serão premiados os corredores que apresentarem documento com foto no momento da premiação.  

18- A corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes.  

19- Extravio de material ou prejuízo que por ventura, os atletas venham a sofrer durante o transcurso do evento, não será de responsabilidade da organizadora 
da prova, tão pouco de seus patrocinadores.  

20- Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora que terá a decisão final.  

21- O tapete de largada será desativado 10 minutos após o sinal da partida.  

22- Cada Atleta terá um código numérico no CHIP, que não poderá ser trocado, sob pena de desclassificação.  

23- Por ser tratar de um evento realizado em vias públicas, os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que possam existir ao 
longo do percurso.  

24- O CHIP deverá ser devolvido ao final da prova. A falta de devolução implicará na cobrança de uma taxa de R$ 80,00.  

25- O resultado da prova será computado com tempo oficial e tempo líquido que será utilizado para as premiações.  

26- Não serão entregues kits em locais e horários diferentes daquele indicado pela Comissão organizadora.  

27- O kit do atleta poderá ser retirado por um terceiro desde que este traga autorização por escrito do inscrito.  

28- Os kits serão entregues no dia 03/10/2015 (Sábado) a partir das 9:00 hora até as 16:00 horas na Loja Mundo Verde – Av. Zelina, 687 – Vila Zelina.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE  
 
Declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 
organizadores e patrocinadores.  

Declaro estar em boa forma física e ter treinado apropriadamente para a prova.  

Autorizo, por meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas.  

Entendo também, que todo material e equipamentos necessários para o meu desempenho nesta corrida e 
caminhada são de minha inteira responsabilidade.  

Conheço e estou de acordo com todos os itens do regulamento disponibilizado e acato todas as decisões da 
organização, comprometendo-me a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição a 
mim imputada pela organização.  
 
Data:____/____/________ ______________________________________  
                                                                             Assinatura 


