REGULAMENTO DO 3º CIRCUITO DA SENIORIDADE CORRIDA E CAMINHADA DOS
AMIGOS DO HC
1ª edição, 2022.

1. A Competição

1.1

A Corrida e Caminhada Amigos do HC é uma corrida de rua realizada nas ruas e pistas internas
do Parque Náutico organizada e realizada pela Associação dos Amigos do HC e SPORTS360º
EVENTOS ESPORTIVOS.

1.2

A Corrida e Caminhada Amigos do HC será disputada na modalidade corrida de rua, e segue as
regras da Federação Paranaense de Atletismo.

2. As Inscrições

2.1

Ao realizar a inscrição, os atletas e equipes deverão estar cientes do regulamento oficial da
prova, publicado no site oficial do evento (amigosdohc.org.br/corridaecaminhada).

2.2

As inscrições devem ser realizadas de duas formas:
A primeira opção, pode ser pelo acesso na landing page:
•

Acessar o site amigosdohc.org.br/corridaecaminhada;

•

Preencher os campos de identificação do formulário;

•

Selecionar o percurso que deseja realizar;

•

Escolher o tamanho da camiseta desejada;

•

Enviar a inscrição e, por fim, efetuar o pagamento;

•

Ao se inscrever no evento, o participante confirmará a inscrição e a participação.

A segunda opção é de realizar a inscrição por intermédio da plataforma Ticket Sports, em
que a pessoa precisará fazer a integração do app Strava diretamente na plataforma para
mensuração do resultado.

2.3

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no
sistema on-line, o atleta e a equipe aceitam todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o termo de responsabilidade,
parte integrante deste regulamento.

2.4

A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o atleta/equipe comunique a desistência
da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, ou seja,
até 07 dias após a compra.

2.5

Conforme o Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10741/2003) e a Lei Estadual do PR n.
14043/2003, pessoas acima de 60 anos terão o desconto de 50%. Porém, poderão optar por
fazer a inscrição normalmente e doar o valor do desconto para a Associação Amigos do HC.
Caso não opte pela doação, é só nos enviar um e-mail no eventos@amigosdohc.org.br
contendo a carteira de identidade e solicitação do desconto, e então enviaremos o link de
pagamento do valor aplicado com desconto.

2.6

Para compras em grupo, a partir de 10 pessoas, terá o desconto de 10% por participante. Sendo
que: não é acumulativo, e precisa ser feito a compra simultaneamente com todos os
participantes. Nesse caso, o pagamento será somente via pix ou direto no cartão
presencialmente.

2.7

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo ser devolvida ou repassada para terceiros
fora dos prazos estabelecidos no regulamento. O descumprimento desta regra acarretará em
desclassificação do atleta.

2.7.1

O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer
acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer
responsabilidade da empresa organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos
públicos.

2.7.2

Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei,
o(a) atleta será desclassificado da corrida e, poderá responder por crime de falsidade
ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará impedido de
participar de outras corridas organizadas pela empresa.

2.8

O fornecimento dos dados corretos é de responsabilidade do atleta ou responsável pela
inscrição. Esses dados são fundamentais para o cadastro correto do atleta e identificação do
mesmo. A organização não se responsabiliza por erros no cadastro no momento da inscrição. O
preenchimento inadequado dos dados de inscrição é passível de desclassificação do atleta.

3. Participação

3.1

Poderão participar da prova atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, regularmente
inscritos de acordo com o regulamento oficial respeitando as faixas etárias/categorias.

3.2

3.2 Atletas menores de 18 anos só poderão participar com autorização por escrita dos pais ou
responsável legal e na companhia dos mesmos.

3.3

A idade mínima para participação é de 18 anos completos no ano da prova para a modalidade
10 MILHAS e 14 anos completos no ano da prova para a modalidade 05 KM.

3.4

A idade mínima para se inscrever na prova será de 14 anos completos, até a data do evento.
Frisando que as inscrições, no caso de menores, somente serão efetivadas mediante a
autorização dos pais ou responsáveis do participante menor, que deverá ser encaminhada para
o e-mail: eventos@amigosdohc.org.br, em até 5 dias corridos, contados da inscrição,
assumindo que toda e qualquer responsabilidade quanto as condições técnicas e de saúde do
participante menor.

3.5

Caso o participante não encaminhe a autorização mencionada no item 3.4, a inscrição será
automaticamente cancelada e o valor da inscrição devolvido, no prazo de até 10 dias úteis após
a solicitação de reembolso, feita por meio de mensagem direcionada ao telefone de contato.

3.6

A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de
terceiros.

3.7

Os atletas deverão se apresentar para as largadas em local, data e horário pré-estabelecidos
pela organização. A não apresentação do atleta nesses horários caracteriza-se abandono de
prova.

3.8

É proibida a participação de atletas sem camisa.

4. Categorias e Premiação

4.1

As categorias serão divididas em masculino (M) e feminino (F) da seguinte forma:
10MILHAS

✓ M18/29 e F18/29 – de 18 a 29 anos;

✓ M40/49 e F40/49 – de 40 a 49 anos;

✓ M30/39 e F30/39 – de 30 a 39 anos;

✓ M50/59 e F50/59 – de 50 a 59 anos;

✓ M60/69 e F60/69 – de 60 a 69 anos;

✓ M70+ e F70+

– 70 anos ou +.

5KM
✓ GERAL MASCULINO;
✓ GERAL MASCULINO 60+;

4.2

✓ GERAL FEMININA;
✓ GERAL FEMININA 60+;

Categorias PCDs (Pessoas Com Deficiência) poderão ser incluídas até 30 dias antes do
evento, para isso o atleta deverá solicitar junto a organização.

4.3

A organização poderá a qualquer momento solicitar comprovação através de laudo
médico para atletas PCDs.

4.4

“A idade a ser considerada para o atleta é aquela que ele terá em 31 de dezembro do
ano da prova”.

4.5

Para efeito de classificação, será considerado o tempo bruto para classificação geral e
tempo líquido para classificação por categorias.

4.6

Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados geral e por categoria no
masculino e feminino.

4.7

Atletas que premiados no geral não participam da premiação por categoria.

4.8

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.

4.9

A organização poderá, a seu critério, incluir premiação em dinheiro e/ou
produtos/serviços e cortesias para uma ou mais categorias.

4.10

Os atletas que fizerem jus a premiação deverão comparecer á área do palco assim que
a cerimônia de premiação for anunciada.

4.11

Não serão entregues troféus fora da cerimônia de premiação.

5. Dos Recursos

5.1

Como instrumento das decisões que porventura provoquem interpretações divergentes
entre as decisões e procedimentos da arbitragem, os participantes e equipes
representadas terão direito ao recurso, que deve ser apresentado por escrito pelo
atleta ou representante da equipe para o árbitro geral, para apreciação e deliberação.

5.2

O prazo para recursos da etapa é de 15 minutos após a divulgação do resultado.

5.3

Cabe a organização do evento e aos árbitros da Federação Paranaense de Atletismo
analisarem os recursos. Suas decisões serão unanimes e não cabe novo recurso.

6. Das Condutas e Sansões

6.1

A organização do evento tem a total liberdade para analisar as condutas dos atletas
participantes, bem como considerá-las legais ou ilegais e proferir as respectivas
sanções.

6.2

Todo atleta deverá agir dentro dos princípios da esportividade, mantendo a disciplina,
cumprindo os horários estabelecidos e respeitando os companheiros.

6.3

É proibido impedir ultrapassagens em qualquer hipótese.

6.4

O atleta que descumprir o respectivo regulamento poderá ser punido com a
desclassificação da etapa.

7. Da Segurança

7.1

A Participação do atleta na Corrida e Caminhada Amigos do HC é por livre e
espontânea vontade e sendo ciente do Regulamento Oficial, com o qual o atleta está de
acordo, e também tem o conhecimento que competir em corridas de rua é uma
atividade física de alta intensidade e risco.

7.2

O atleta não deve participar do evento caso não esteja em condições clinicas
adequadas e devidamente treinado. Aconselhamos a realização de uma rigorosa e
completa avaliação médica prévia a participação do evento.

7.3

A organização irá disponibilizar aos atletas do evento ambulâncias para prestação de
primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de
emergência será efetuado na rede pública.

7.4

O atleta ou seu acompanhante responsável poderá optar por outro sistema de
atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a
remoção/transferência até seu atendimento.

7.5

Á comissão organizadora poderá, seguindo recomendações médicas, determinar que o
atleta interrompa ou não participe da corrida.

7.6

No ato da inscrição, cada participante estará ciente do Termo de Responsabilidade da
prova, que será validado ao concordar com o Regulamento Oficial.

7.7

Primando pela segurança dos participantes a comissão organizadora pode determinar
o adiamento ou cancelamento da prova, iniciada ou não, por questões de condições
climáticas, segurança pública, sanitárias ou motivos de força maior.

7.8

Por questão de segurança ou a pedido dos órgãos públicos (prefeituras, policias,
secretarias de trânsito), o percurso e os horários das largadas poderão sofrer
alteração a qualquer momento.

8. Direito de imagem e dados

8.1

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais,
revistas, internet (facebook, twiter, instagram, whatsapp, entre outros), televisão, ou
qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus e / ou responsabilidade aos
organizadores, patrocinadores, apoiadores ou meios de comunicação.

8.2

Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para
que a qualquer tempo enviem, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro
fornecido), informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo de correspondência.

9. Disposições Gerais

9.1

A organização não se responsabiliza pela guarda de qualquer tipo de objeto deixado no
guarda – volumes do evento. Este serviço é uma cortesia aos participantes.

9.2

A organização do evento, bem como seus Patrocinadores e Apoiadores, não se
responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelos Atletas inscritos na PROVA a

terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade
do mesmo.

9.3

O tempo de corte para todas as modalidades será de 180 minutos contados a partir da
primeira largada.

9.4

Não serão entregues kits fora dos locais e horários estipulados pela organização.

9.5

A não retirada do kit nos locais e horários estipulados pela organização caracteriza
abandono de prova pelo atleta.

9.6

Os horários das largadas e locais de entrega de kits serão informados no site oficial do
evento.

9.7

Os resultados oficiais da prova serão disponibilizados através do site oficial da empresa
de cronometragem.

9.8

Caberá a organização e direção de prova nomear seus auxiliares e identificá-los como
coordenadores e staffs, aos quais serão delegados poderes de controle e fiscalização.

10. Adendos

10.1

A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente. Neste caso, informarão no site oficial
as alterações.

10.2

As duvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas e julgadas pela comissão
organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

11. Termo de Responsabilidade

11.1

Ao participar do evento, todos os atletas e integrantes das equipes assumem a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceitam totalmente o Regulamento
Oficial da Prova, sendo conhecedor de seu estado de saúde físico e mental, assumindo
seus riscos da PROVA, despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova,
antes, durante e depois.

11.2

Estão cientes de que participar de eventos de corrida pode causar acidentes
envolvendo luxações, fraturas, danos a saúde e morte. Ainda assim, assumem total
responsabilidade por sua participação.

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA MENOR DE IDADE

Pelo presente instrumento particular, .......NOME DO PAI.........., brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ................./UF, inscrito no CPF/ME n° ......, residente e domiciliado na Rua................, n°
........., apto. .........., na cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP. ...........; e, .......NOME DA MÃE..........,
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º .............., inscrita no CPF/ME n° ....................,
residente e domiciliada na Rua................, n° ........., apto. .........., na cidade de Curitiba, estado do Paraná,
CEP..., neste ato por si, e, nos termos do artigo 1.634, VII, do Código Civil, representando/assistindo o
seu filho menor .......NOME DO FILHO.........., portador da Cédula de Identidade RG n.º .................., inscrito
no CPF/ME n° ................, data de nascimento xxxxxxx, expressamente autorizam a participação do menor no
3º Circuito da Senioridade Corrida e Caminhada Amigos do HC, realizada pelos Amigos do HC, programada
para acontecer entre os dias 01 de agosto a 31 de agosto de 2022.
O presente termo compreende ainda as seguintes autorizações dos pais do menor dadas neste ato.
Autorizamos a inscrição do menor para a modalidade de...................................................(caminhada 5 km ou
corrida), manifestando que o menor está em perfeitas condições de saúde, estando apto a participar de
quaisquer das modalidades ofertadas pelo evento.

Autorizamos, em caráter irrevogável e irretratável e de forma GRATUITA a Associação dos Amigos do
Hospital de Clínicas a utilização de imagem e nome de nosso filho, fornecidas por nós ou captadas por
terceiros através de fotografias ou filmagens, podendo ou não ser identificadas, para fins de divulgação do
resultado final desta prova, cujo uso e divulgação pode se dar através de qualquer forma de exteriorização,
pública ou privada, sempre gratuita, compreendendo, por exemplo, mas não apenas e sem restrições,
páginas/sites/plataformas de internet, dentre elas, Instagram e canais administrados pela AAHC, dentre outras;
tanto no território nacional quanto no exterior, permitido o compartilhamento e “repost” de publicações
constantes nas redes sociais dos, neste ato, responsáveis, por um período de tempo indeterminado, podendo
ser perenizados nas plataformas da internet.
Ainda, pela presente, assumimos todos os riscos decorrentes da participação do menor na prova isentando a
Comissão Organizadora, seus patrocinadores e a própria AAHC.

Lemos todo o regulamento da prova, manifestando o nosso aceite e concordância com a participação do
menor e as condições estabelecidas pela Comissão Organizadora.
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba para dirimir eventuais questões suscitadas pelo presente
termo.

Local e data:

_____________________________

____________________________

.....nome do pai......

....nome da mãe....

_____________________________
...nome do menor...

Testemunhas:

1–

2–

Nome:

Nome:

RG nº:

RG nº:

