
 
 
 

REGULAMENTO  
 

 
NOME DO EVENTO: 1ª. Corrida e Caminha do Dia Mundial da Água  
 

DATA: 22 de março de 2020 

LOCAL: Praça de Eventos do Porto Novo, em Caraguatatuba/SP 

HORÁRIO DE LARGADA: 08h00 

DISTÂNCIA:  Corrida – 7km  

Caminhada – 4km 

INSCRIÇÕES: DE 02/03/2020 A 13/03/2020  

NÚMERO DE INSCRIÇÕES: Serão disponibilizadas 1.000 (Mil) Vagas no total, 

sem limites para Corrida e para Caminhada. As 

inscrições serão encerradas ao se chegar à 

milésima inscrição, independentemente das 

quantidades por modalidade. 

DOAÇÕES PARA CORRIDA E CAMINHADA:  

NA INSCRIÇÃO: 01 kg de Arroz para a Gincana da Solidariedade 

  (Obrigatório) 

NA ENTREGA DO KIT ATLETA: 01 Cobertor/Manta para Campanha do 

  Agasalho (Opcional) 

DATAS E LOCAL DE ENTREGA DO KIT ATLETA: 
 20/03/2020 – SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA SABESP – Estrada 

do Rio Claro, 420 – Porto Novo – Caraguatatuba/SP – Das 09h00 às 
16h00 

 21/03/2020 – AGÊNCIA SABESP CARAGUATATUBA – Av. Dr. Arthur 

da Costa Filho, 131 – Centro – Caraguatatuba/SP – das 09h00 às 

16h00  

COMPOSIÇÃO DO KIT ATLETA: 
 CAMINHADA - Camiseta de poliamida e Mochila Saco alusivas ao  

  Evento 
 CORRIDA - Camiseta de poliamida e Mochila Saco alusivas ao  

Evento, Chip de Cronometragem e Número de Peito 

IDADE MÍNIMA: Menor que 16 anos apresentar termo de responsabilidade 
devidamente assinado pelos pais ou responsáveis.  



 
 
 

SISTEMA DE HIDRATAÇÃO: A cada 2,5 quilômetros.  

GUARDA-VOLUME: Gratuito 

PREMIAÇÕES: 

 Medalha para todos os participantes que estiverem devidamente inscritos na 
prova. 

PREMIAÇÃO DA CORRIDA 7 km:  

 Troféu para o primeiro colocado na categoria geral (feminino e masculino) 
 Troféu para o segundo colocado na categoria geral (feminino e masculino)  
 Troféu para o terceiro colocado na categoria geral (feminino e masculino)  
 Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria* (feminino e 

masculino)  

*CATEGORIAS:  

 Até 19 anos 

 20 a 29 anos 

 30 a 39 anos 

 40 a 49 anos 

 50 a 59 anos 

 60 a 69 anos 
 Acima de 69 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

REGULAMENTO COMPLETO 

 

CAPÍTULO 1 – CORRIDA E CAMINHADA 

Artigo 1º. A 1ª. CORRIDA E CAMINHA DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA será 

realizada no dia 22 de março de 2020. 

Artigo 2º. O horário de largada da corrida (7km) e caminhada (4k) está previsto 

para as 08h00, na Praça de Evento do Porto Novo, em Caraguatatuba/SP, sob 

qualquer condição climática. 

Parágrafo único – O horário de largada da corrida e caminhada ficará sujeito a alterações em 

razão de eventuais problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de 

comunicação, suspensão no fornecimento de energia ou não comparecimento da equipe de 

Pronto Atendimento. 

Artigo 3º. A corrida na modalidade 7 km será disputada nas categorias individual 

masculino e individual feminino. 

Artigo 4º. A corrida e a caminhada terão o tempo limite de 2h30min (duas horas 

e trinta minutos). 

Artigo 5º. Será distribuída água aos atletas no percurso da prova.  

Artigo 6º. Serão colocados à disposição dos atletas, guarda-volumes no local da 

largada e chegada da corrida e da caminhada 

§1º A organização recomenda que não sejam deixados bens de valor no guarda-volumes tais 

como: relógios, joias, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques ou cartões de crédito. 

§2º Por se tratar de um serviço de cortesia, a organização não reembolsará conteúdos e bens 

extraviados no guarda-volumes. 

§3º O guarda-volumes será desativado meia hora após o término da corrida. 

Artigo 7º. Poderão participar da corrida e da caminhada somente atletas 

regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova. 

§1º Pessoas não inscritas, não terão direito à medalha de participação. 

Artigo 8º. A empresa organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá 

determinar a suspensão da corrida e da caminhada, iniciadas ou não, por questões 

de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensas, 



 
 
 

a corrida e a caminhada, por qualquer um destes motivos, estas serão consideradas 

realizadas e não haverá designação de nova data. 

§1º Os atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos 

da eventual suspensão da corrida e da caminhada (iniciadas ou não) por questões de segurança 

pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para 

a empresa organizadora. 

§2º Na hipótese de suspensão do evento esportivo não haverá devolução da doação arrecadada 

no ato da inscrição e/ou entrega do kit para as campanhas de solidariedade promovidas no 

município. 

 

CAPÍTULO 2 – INSCRIÇÃO 

Artigo 9º. As inscrições são limitadas e devem ser feitas presencialmente na sede 

da Superintendência da Sabesp, à Estrada do Rio Claro, 420 – Porto Novo – 

Caraguatatuba/SP – CEP 11.670-401 

§1º As inscrições serão iniciadas em 02/03/2020, das 09h00 às 16h00; e se encerrarão dia 

13/03/2020, no mesmo horário. 

§2º Se as vagas forem preenchidas antes do prazo final, as inscrições poderão ser encerradas 

imediatamente. 

§3º Caso ainda haja vagas disponíveis, a organização poderá estender o prazo de inscrições até 

o preenchimento das vagas restantes. 

Artigo 10. Na inscrição, o atleta deverá entregar 01 kg de Arroz que será destinado 

à Gincana da Solidariedade do município de Caraguatatuba. 

Artigo 11. A doação de 01 kg de Arroz, recebida no ato da inscrição, não será 

devolvida mesmo que o atleta comunique a desistência da prova. 

Artigo 12. A inscrição na corrida e na caminhada é de caráter pessoal, não sendo 

possível a transferência de titularidade da vaga.  

§1º Caso haja fraude comprovada de um atleta participar da corrida ou da caminhada com o 

número de outro, o mesmo será desclassificado e poderá responder por crime de falsidade 

ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes. 

§2º 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 organização, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos. 



 
 
 

CAPÍTULO 3 – KIT DO ATLETA 

Artigo 13. A entrega dos kits acontecerá na sexta-feira, dia 20/03/2020, e no 

sábado, dia 21/03/2020, que antecedem a corrida, em local, data e horário a ser 

informados pela organização. 

Artigo 14. O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante 

apresentação de documento com foto. 

Artigo 15. A retirada de kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante 

apresentação de autorização específica para este fim e cópia de documento de 

identificação do inscrito. 

Artigo 16. O kit na versão completa do atleta, para a modalidade corrida, será 

composto por camiseta, mochila saco, número de peito e chip eletrônico. O kit na 

versão básica, para a modalidade caminhada, será composto somente de camiseta 

e mochila saco. 

Artigo 17. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus 

dados e o número de peito. 

Artigo 18. Após sua retirada, não serão aceitas reclamações cadastrais, bem como 

dos itens que compõem o kit. 

Artigo 19. O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a 

disponibilidade. 

Parágrafo único. O atleta não poderá alegar impossibilidade de participar da corrida e da 

caminhada, caso não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. 

Artigo 20. Na retirada do Kit, será solicitado ao atleta a doação de um cobertor, 

ou manta, que será destinado para Campanha do Agasalho 2020. 

Artigo 21. O atleta está autorizado a correr com outra camiseta que não a desse 

evento. 

 

CAPÍTULO 4 – PERCURSO 

Artigo 22. Todos os atletas participantes deverão obedecer ao percurso 

estabelecido pela organização, com a penalidade de desclassificação do atleta que 

não o fizer. 

Artigo 23. O percurso estará todo sinalizado. É responsabilidade do atleta estar 

atento à sinalização para não errar o percurso. 



 
 
 

Artigo 24. A marcação de quilometragem não é obrigatória, pode não ser 

informada integralmente em todas as etapas do percurso. 

Artigo 25.  As distâncias do percurso poderão ser alteradas, para mais ou para 

menos, de acordo com as condições das vias utilizadas para o percurso.  

Artigo 26. Os atletas deverão tomar os devidos cuidados com eventuais desníveis, 

obstáculos, aclives ou declives que possam existir ao longo do percurso. A 

organização não se responsabiliza pelas adversidades do percurso. 

Artigo 27. Os atletas deverão observar o cumprimento integral do percurso 

estabelecido, não sendo permitido qualquer auxílio para obter vantagem em relação 

aos demais atletas. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas distintas do 

percurso demarcado, utilizando-se de percursos sem sinalização para tal. É vedado 

ultrapassar as grades ou cavaletes para adentrar no percurso em qualquer momento 

da corrida ou da caminhada. O descumprimento destas regras implicará a 

desclassificação do atleta. 

Artigo 28. É totalmente proibido o descarte de qualquer tipo de objeto ou lixo em 

todo o percurso, por menor que seja, acarretando a desclassificação do atleta –

exceção feita, caso existentes, aos pontos pré-estabelecidos com lixeiras 

disponibilizadas pela organização. 

 

CAPÍTULO 5 – CHIP DE CRONOMETRAGEM 

Artigo 29. O sistema de cronometragem a ser utilizado será de chip eletrônico 

descartável. 

Artigo 30. O tempo de todos os corredores que participarem da corrida será 

cronometrado e informado posteriormente, desde que observadas as normas 

previstas neste regulamento. 

Artigo 31. O atleta que não retirar o seu chip na data e horário estipulados fica 

ciente da impossibilidade de ter seu tempo cronometrado. 

Artigo 32. O uso do chip é obrigatório para a corrida, para fins de classificação e 

cronometragem do tempo, durante todo o percurso. 

Artigo 33. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito. 

§1º A utilização do chip de cronometragem é de responsabilidade única do atleta, assim como 

as consequências de sua não utilização. 



 
 
 

§2º A utilização inadequada do chip de cronometragem pelo atleta acarreta a não marcação do 

tempo, isentando a organização e a empresa de cronometragem na divulgação dos resultados. 

Artigo 34. A utilização do chip de cronometragem trocado ou por atleta não inscrito 

com o respectivo chip implicará sua desclassificação. 

Artigo 35. Ainda no local da prova será informado somente o resultado dos atletas 

classificados para a premiação no pódio. Estes e todos os outros resultados estarão 

disponíveis posteriormente no site da empresa de cronometragem no prazo de até 

72 horas após o término da prova. Caso o atleta discorde do resultado, deverá 

enviar recurso por escrito exclusivamente para o e-mail 

comunicacaorn@sabesp.com.br com a alegação do erro. Qualquer reclamação a 

respeito de resultados ou cronometragem não formalizada por meio desse canal, 

não terá validade. 

§1º A organização não se responsabiliza pela não divulgação do resultado oficial do atleta que 

não utilizou o chip da forma recomendada neste regulamento. 

§2º A organização não se responsabiliza pelo atraso na divulgação dos resultados oficiais em 

razão de motivos de força maior, caso em que os resultados serão devidamente informados 

após o restabelecimento das condições normais. 

 

CAPÍTULO 6 – PREMIAÇÃO 

Artigo 36. Os primeiros 1.000 atletas que cruzarem a linha de chegada de forma 

legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste 

regulamento, receberão medalhas de participação. 

§1º Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas que, 

mesmo inscritas, não participaram da corrida. 

§2º Para receber a medalha é obrigatório que o atleta esteja portando o número de peito. 

§3º Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta. 

Artigo 37. A premiação para os três primeiros vencedores da corrida é com troféus. 

Artigo 38. Na hipótese de desclassificação de algum atleta, será premiado em seu 

lugar o próximo classificado na sequência. 

Artigo 39. O atleta que por qualquer razão não puder comparecer ao pódio durante 

a cerimônia de premiação não perde o direito a sua classificação, podendo entrar 

em contato com a organização para requerer o seu troféu de premiação, que poderá 

ser retirado em local a ser informado por ocasião do contato do interessado. 



 
 
 

Artigo 40. A classificação das categorias GERAL MASCULINA e GERAL FEMININA 

para premiação será obtida pela ordem de chegada dos primeiros 3 atletas de cada 

categoria, de acordo com o TEMPO LÍQUIDO de cada um. 

Artigo 41. Os vencedores das categorias GERAL MASCULINA e GERAL FEMININA 

não participam da premiação por FAIXA ETÁRIA. 

Artigo 42. A classificação das categorias por FAIXA ETÁRIA para premiação será 

obtida de acordo com o TEMPO LÍQUIDO dos primeiros 3 atletas (masculino / 

feminino) das categorias abaixo de 19 anos, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 

40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos e para o primeiro atleta (masculino 

/ feminino) acima de 69 anos. 

Artigo 43. A premiação por FAIXA ETÁRIA tem as suas categorias divididas da 

seguinte maneira: 

 Abaixo de 19 anos 

 20 a 29 anos 

 30 a 39 anos 

 40 a 49 anos 

 50 a 59 anos 

 60 a 69 anos 

 Acima de 69 anos 

 

CAPÍTULO 7 – ATENDIMENTO MÉDICO 

Artigo 44. Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da prova, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua 

aptidão física para participar. A empresa organizadora não se responsabilizará pela 

saúde física dos atletas e eventuais problemas ou lesões durante a prova. 

Artigo 45. O atleta é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando 

sua condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 

longo da competição. 

Artigo 46. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico 

dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela 

participação na prova. Porém, será disponibilizado um serviço de ambulância SAMU 

para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais 

da rede pública de saúde. 

Artigo 47. O atleta, ou seu acompanhante, poderá decidir pela remoção ou 

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização de 



 
 
 

qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste 

atendimento médico. 

 

CAPÍTULO 8 – DIREITO DE IMAGEM 

Artigo 48. O atleta que se inscreve e consequentemente participa da prova está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada 

por meio de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou 

qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à corrida e à caminhada, sem acarretar nenhum ônus à 

organização e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo/data. 

Artigo 49. Todos os atletas, staffs, organizadores cedem no ato de inscrição todos 

os direitos de utilização de sua imagem e voz para a organização e para os 

patrocinadores desta prova. 

Artigo 50. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à 

corrida e à caminhada têm os direitos reservados à organização. 

Parágrafo Único. Qualquer forma de divulgação de imagens ou interesse em destinar um 

profissional para a cobertura da prova estará sujeita à autorização e aprovação pela 

organização. 

 

CAPÍTULO 9 – REGRAS COMPLEMENTARES 

Artigo 51. No ato da inscrição, ao conhecer este Regulamento, o atleta aceita 

todos os seus termos e assume total responsabilidade por sua participação no 

evento. 

Artigo 52. A organização do evento, bem como seus apoiadores e realizadores não 

se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito, a terceiros 

ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 

mesmo. 

Artigo 53. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e 

haverá sinalização para a orientação dos atletas. 

Artigo 54. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos meia 

hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. 



 
 
 

Artigo 55. A cada atleta será fornecido um número que deve ser usado 

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

corrida e da caminhada, estando sujeitos à desclassificação os atletas que não 

cumprirem esta obrigação. 

Artigo 56. Não é permitido o acompanhamento dos atletas por 

treinadores/assessoria, amigos com bicicleta e outros meios, o que resultará na 

desclassificação do atleta. 

Artigo 57. O atleta não poderá ultrapassar a linha de largada antes do início da 

prova. 

Artigo 58. O atleta que empurrar ou de algum modo tentar impedir a progressão 

de outro atleta estará sujeito à desclassificação da prova. 

Artigo 59. Não será permitido ao atleta continuar a corrida ou a caminhada após 

deixar voluntariamente o percurso. 

Artigo 60. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou danos aos 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de 

qual for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 

porventura os atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação na prova. 

Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante 

e depois da mesma, serão de responsabilidade exclusiva do atleta. 

Artigo 61. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail 

para comunicaçãorn@sabesp.com.br 

Artigo 62. Todos os assuntos técnicos e omissos deste Regulamento serão 

resolvidos pela organização da prova, soberana em suas decisões. 

 

CONTATO da Comissão Organizadora 

E-mail: comunicacaorn@sabesp.com.br 

Jaqueline Rocha – (12) 98190-4268 

Diná Santos – (12) 98132-2574 

 


