
   
 

REGULAMENTO CORRIDA SOLIDÁRIA DO TIGRE 

DATA: 07/08/2022 

LOCAL: SEDE RIO BRANCO ESPORTE CLUBE – AMERICANA SP 

Realização 

 

Organização 

          

Patrocínio Master 

 

Sobre o evento 

 

O clube SEDE NÁUTICA DO RIO BRANCO, juntamente com a empresa DUNAMIS 

ASSESSORIA ESPORTIVA, que também já realizou diversos eventos esportivos, uniram-

se a fim de realizar um dos maiores eventos que o clube já teve! 

 A Corrida Solidária do Tigre acontecerá dia 07/08/2022 e vem para comemorar os 

109 anos do Clube em grande estilo, de maneira saudável e ainda por cima, 

fazendo o bem! Vamos arrecadar doações para instituições de caridade da cidade 

de americana/SP. 

Os percursos serão de caminhada 6 km, Corridas 6 km e 12 km, em asfalto. 

A largada será na Sede Náutica do Rio Branco, no endereço Av. Comendador 

Thomáz Fortunato, 1965 - Chácara Letônia, Americana - SP, 13475-010. 

Um percurso lindo, verde, cheio da natureza, passando na orla da Praia dos 

Namorados! 



   
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1- DATA DA REALIZAÇÃO: 07 de Agosto de 2022 (DOMINGO)  

  2– HORÁRIO:  Largada da Corrida e Caminhada ás 07:00 

3 - LARGADA E CHEGADA Em frente a Sede Náutica do Rio Branco  

  4 – PERCURSO - 6km Corrida e Caminhada e 12 km de corrida, podendo ser 

aferido pela Comissão Organizadora.  

 5 – CATEGORIA GERAL 1º ao 5º  MASCULINO e 1º ao 5º  FEMININO.  

CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA 6km (16-19 anos / 20-24 anos / 25-29 anos/ 30-34 anos 

/35-39 anos 40-44 anos  /45-49 anos /50-54 anos/ 55-59 anos / 60-64 anos /65-69 anos 

/ 70 + . Idade mínima de 16 anos para a prova (completos até o ano da prova).  

CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA 12 km (18 -24 anos / 25-29 anos/ 30-34 anos /35-39 

anos 40-44 anos  /45-49 anos /50-54 anos/ 55-59 anos / 60-64 anos /65-69 anos / 70 +. 

Idade mínima de 16 anos para a prova (completos até o ano da prova).  Idade 

mínima de 18 anos para a prova (completos até o ano da prova).  

 

6 – INSCRIÇÕES  

a) As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de 1.000 (mil) 

participantes no evento em geral. 

b) A inscrição na 1ª Corrida Solidária do Tigre é individual e intransferível, não 

podendo haver quaisquer substituição, independente do motivo. Não é 

permitida a troca para outro evento. O participante que ceder seu número de 

peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que 

esta venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da organização da 

corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na 

corrida. 

c) Inscrições individuais serão realizadas pelo site do Ticket Sports 

(www.ticketsports.com.br) até o dia 29/07/2022. 

d) Inscrições por equipe poderão ser realizadas até o dia 14/07/2022, também pelo 

site www.ticketsports.com.br,  informando os dados completos de todos os 

participantes. 

e) Poderão participar da Corrida e Caminhada atletas do gênero masculino e 

feminino, maiores de 16 anos, inclusive idosos e pessoas com deficiência (PCD), 

regularmente inscritos de acordo com o este regulamento.  

http://www.ticketsports.com.br/
http://www.ticketsports.com.br/


   
 

Menores de 18 anos, devem apresentar, obrigatoriamente, autorização por 

escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. A autorização 

deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que 

será retido pela Comissão Organizadora no ato da retirada do kit. 

 

7 – TAXA DE INSCRIÇÃO  

O valor da taxa de inscrição para participação na corrida:  

ATLETAS GERAL: R$115,00 LOTE PROMOCIONAL, para os 300 primeiros inscritos. R$ 

125,00 no 1ºLOTE; R$ 135,00 no 2º LOTE; R$145,00 no 3º LOTE, podendo ser parcelado 

conforme valor mínimo disponibilizado pelo site. 

 

IDOSOS E PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA): Em atenção ao Estatuto do Idoso 

atletas acima de 60 (sessenta), e também para pessoas com deficiência, 

comprovado com laudo para a organização, a mesma disponibilizará desconto de 

50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição.  

 

EQUIPES E EMPRESAS: Valores para grupos acima de 15 inscritos em um só lote, com 

10% de desconto sobre o lote, até 07/06. Após essa data, considerar o valor do 1º 

lote (R$125,00) para essa categoria, até o término das inscrições. 

 

KIT ATLETA (1 CAMISETA, 1 MANGUITO, 1 MEDALHA, 1 NÚMERO DE PEITO, 4 ALFINETES, 

1 CHIP PARA CRONOMETRAGEM, MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE PATROCINADORES, 

BRINDES) 

 
 

ITEM EXTRA: CANECA (R$ 25,00) 

 

8 – PREMIAÇÃO  

a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de 

participação (Finisher). 

b) TODOS os atletas concorrerão na CATEGORIA GERAL. 

c) Os atletas CATEGORIA GERAL FEMININO e MASCULINO serão premiados com 

troféu. 

d) Atletas premiados na CATEGORIA GERAL serão exclusos da CATEGORIA POR 

FAIXA ETÁRIA. 

e) Será premiada a equipe/empresa que se inscrever primeiro, respeitando o critério 

de quantidade mínima para grupos, descrita no item 7. 

 

 



   
 

 

 

 8.1 – CLASSIFICAÇÃO  Atletas da CATEGORIA GERAL -  6 km/12 km CORRIDA   

 MASCULINA FEMININA 

1º LUGAR TROFÉU TROFÉU 

2º LUGAR TROFÉU TROFÉU 

3º LUGAR TROFÉU TROFÉU 

4º LUGAR TROFÉU TROFÉU 

5º LUGAR TROFÉU TROFÉU 

 

 8.1.2 CLASSIFICAÇÃO Atletas da CATEGORIA FAIXA ETÁRIA -  6 km/12km CORRIDA   

 MASCULINA FEMININA 

1º LUGAR MINI TROFÉU MINI TROFÉU 

2º LUGAR MINI TROFÉU MINI TROFÉU 

3º LUGAR MINI TROFÉU MINI TROFÉU 

 

9 – INFORMAÇÕES GERAIS - Todos os atletas que completarem a prova, receberão 

medalhas de participação (Finisher), frutas. 

- Caso seja necessário, os atletas deverão apresentar documento de identificação 

no ato da premiação.  

- A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo e/ou motivo de força maior.  Não será permitido qualquer 

tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a pé, de bicicleta ou 

motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação; 

– O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso 

determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na 

desclassificação do atleta;  

 - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança 

por todo o percurso da prova, que será garantida pelos órgãos competentes; 

– A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que 

venham a ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que 

todas as medidas serão tomadas para a total segurança dos concorrentes;  

– A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu 

término;  



   
 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos com a responsável pela 

comissão organizadora deste evento, Adriana Boldrini dos Santos, cabendo a ela 

arbitrar sobre qualquer assunto da competição. 

 - Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na 

ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da 

prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental;  

- O valor da inscrição não será devolvido caso a participante desista da prova;  

 - Ao participar deste evento a atleta cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena. 

10 – MONTAGEM DAS TENDAS E DEMAIS ESTRUTURAS: Poderão ser montadas pelos 

responsáveis, na Sede Náutica do Rio Branco, no dia 06/08 (sábado) das 14:00 as 

16:00, 07/08 (domingo) até as 06:00, após esse horário não será permitido fazer a 

montagem. 

11 – RETIRADA DE KIT  

Não serão entregues kits após o período de retirada de kits, determinado 

previamente pela organização. Os kits que não forem retirados, não serão enviados 

aos corredores, sob nenhum motivo ou circunstância. 

Os kits poderá ser retirado pelo atleta inscrito e/ou terceiro, com protocolo de 

inscrição e documento do inscrito, em forma impressa ou digital. 
 

 Para todos os atletas, os kits serão retirados nos seguintes dias e horários: 

 

 05/08 (SEXTA) das 10:00 as 12:00 e das 15:00 às 17:00 CENTRO DE TREINAMENTO 

DUNAMIS, Rua Itambé, 552, Jardim Ipiranga, Americana – SP.  

 06/08 (SÁBADO) das 09:00 as 12:00 na ACÁCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 

Av. Campos Sales, 137 - Jardim Girassol, Americana - SP, 13465-590 

Para maiores informações, segue os contatos da organização: 

 Drica (19) 9 974094035 ou pelo e-mail: contato@dunamisassessoriaesportiva.com 

Você não quer ficar de fora dessa não é mesmo? Então corra lá se inscrever!!! Te 

espero nesse desafio, com muita garra! 

BOA PROVA A TODOS!!! 

mailto:contato@dunamisassessoriaesportiva.com

