ENTREGA DO KIT:
QUEM TEM DIREITO AO KIT?
OS

1000(MIL) PRIMEIROS INSCRITOS QUE

COMPARECEREM
NO PONTO DE RETIRADA PORTANDO 2KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL,
DENTRO DO PRAZO ABAIXO ESTABELECIDO

1200

(LIMITAMOS E ACEITAMOS
INSCRIÇÕES NO SITE,
PARA ATENDER O MÁXIMO DE INTERESSADOS POSSÍVEL)

*CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESTA CONDIÇÃO,
BASTA NÃO CONCLUIR SUA INSCRIÇÃO.
LOCAL:

RUA DONA MATILDE, 829
Sociedade Amigos de Vila Matilde
(Centro da Vila Matilde – perto da Praça da Toco)

DATA:

HORÁRIO:

5ª feira – 26/09/2019

das 14h às 21h00

6ª feira – 27/09/2019

ou até final do estoque

O QUE É NECESSÁRIO P/ RETIRADA DO KIT?
A. Número da inscrição
B. Documento de identidade
C. 2 kg de alimento não perecível (exceto sal e farinha)
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DA PROVA:
Data: 29 de Setembro (domingo)
Local da Largada e Chegada: Av. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho
Horário da Concentração dos Atletas: 7h00 na Av. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho Praça Lions - Esquina com a Av. Radial Leste.
Horário da Largada: 8h00
REGULAMENTO
1- OBJETIVOS
A 12ª CORRIDA & CAMINHADA DROGA MATA & ESPORTE SALVA tem como objetivos:
a) Sensibilizar a população de que o esporte é a melhor ferramenta de inclusão social,
combate às drogas e a violência;
b) Possibilitar aos praticantes de esporte uma corrida de pedestrianismo de caráter sócioesportivo e comunitário;
c) Proporcionar a revelação e o aprimoramento de atletas em geral;
d) Expandir a prática desportiva dessa modalidade.
2- PROMOÇÃO, APOIO e PATROCÍNIO.
A 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA será promovida pela Prefeitura
Regional Penha em parceria com o CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança de
Vila Matilde, Campanha Droga Mata e Jornal MB Mais Brasil. Apoio: Sociedade Amigos de
Vila Matilde, Jornal INFOLESTE, CET, Polícia Militar do Estado de São Paulo – 3ª Cia do
8º BPM/M, Polícia Civil - 21º DP, Guarda Civil Metropolitana, Federação Paulista de
Atletismo.
3- PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA, atletas de
ambos os sexos, a partir de 16 anos (nascidos ATÉ de 29 de setembro de 2003),
autorizados pelo responsável legal.
3.2 . A 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA será dividida da seguinte
forma:
3.2.1. Categorias:
a) masculino
b) feminino
3.2.2. Percursos
a) Corrida: 5Km (cinco quilômetros)
b) Caminhada: 3Km (três quilômetros)
3.3 Haverá premiação para os três primeiros colocados gerais das categorias masculino e
feminino: troféu e medalha;
3.4 A 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA será realizada com apuração de
resultado por meio de cronometragem eletrônica, cujo resultado será publicado no Jornal
MB Mais Brasil;
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4. INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão limitadas a 1200, com a garantia de kits para os primeiros
1.000(mil) atletas que COMPARECEREM para retirar o Kit, e poderão ser feitas no período
de 10/09/2019 a 15/09/2019 ou até no momento em que for atingido o número máximo
de inscritos.
4.2 A prova tem inscrição gratuita e recolherá, para fins de caridade, 2 kg de alimentos não
perecíveis por atleta, doados posteriormente para famílias carentes atendidas por
entidades assistenciais da região.
4.3 O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, e se for
menor de idade deverá comparecer a prova com o seu responsável legal, com cópia da
identidade do atleta e do responsável.
4.4 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
a) Disputará a 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA por livre e espontânea
vontade, assumindo toda e qualquer responsabilidade pela sua participação na prova,
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e
realizadores, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros, declarando ainda que está
saudável e treinou apropriadamente para a prova.
b) Está ciente de que deve consultar um médico e um Educador Físico, especializado em
preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.
c) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
d) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente,
devendo portar o número de peito, que será entregue conforme item 5.1 deste
regulamento.
e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita,
por escrito, à Comissão Organizadora da Corrida, até 30 minutos após sua divulgação.
f) A Comissão Organizadora será formada pela MB Mais Brasil.
5 ENTREGA DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
5.1. Os primeiros 1000 inscritos que COMPARECEREM para retirar o kit da 12ª CORRIDA
DROGA MATA & ESPORTE SALVA receberão o número de peito, Chip descartável e uma
camiseta (de acordo com a disponibilidade de tamanho), e após completar a prova
receberá também uma medalha.
a) Entrega do Kit:
5ª feira dia 26/09/2019 das 14h às 21h;
6ª feira dia 27/09/2019 das 14h às 21h;

Local: Sociedade Amigos de Vila Matilde, Rua Dona Matilde, 829
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(Centro da Vila Matilde – perto da Praça da Toco)
Para a retirada do Kit será necessário apresentar:
I.
II.
III.

Número de Inscrição
Documento de identidade
2 kg de alimento não perecível (exceto sal e farinha)

b) O kit conterá:
- uma camiseta;
- um número de peito;
- um chip descartável
c) O número de peito, recebido pelo atleta, deverá obrigatoriamente, ser afixado na parte
frontal da camiseta durante toda a corrida.
d) O atleta deverá usar o número de peito sem rasuras ou cortes, e não deverá ser
retirado até que seja ultrapassado o funil de chegada, estando sujeito à desclassificação
caso isso ocorra.
e) Não será permitida a troca de número de peito com outro atleta
f) Qualquer suspeita de fraude, acarretará na suspensão do resultado do atleta sem
possibilidade de recurso;
g) O julgamento do comportamento acima citado poderá ser feito por qualquer membro
identificado da equipe de apoio.
6 - DA COMPETIÇÃO
6.1 - A 12ª CORRIDA & CAMINHADA DROGA MATA & ESPORTE SALVA realizar-se-á:
a) Data: 29 de Setembro de 2019 (domingo)
b) Local da Largada e Chegada: Av. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho
c) Horário da Concentração dos Atletas: a partir das 7h na Av. Bernardino Brito Fonseca
de Carvalho - Praça Lions - Esquina com a Av. Radial Leste.
d) Horário da Largada: 8h00.
e) Distância dos Percursos:
- Corrida: 5 Km;
- Caminhada: 3 km
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6.2 O percurso deverá ser cumprido pelos atletas de ambas categorias, conforme o
percurso respectivamente escolhido pelo atleta no ato da inscrição.
6.3 Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso;
- Dificultar a ação de outros concorrentes;
- Chegar sem o número de identificação;
- Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;
- Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
- Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida;
- Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;
- Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial.
6.4 A competição será finalizada após 1h30min (uma hora e trinta minutos) da chegada do
1º(primeiro) Colocado, expirado tal prazo, o esquema de segurança, infra estrutura e
atendimento médico será desativado;
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Para a realização da 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA serão
adotadas as regras do presente regulamento.
7.2. Os participantes deverão manter-se nas vias públicas destinadas à realização do
percurso, não sendo permitido correr ou caminhar sobre as calçadas ou passar por
itinerários diferentes do previsto.
7.3. A comissão organizadora da 12ª CORRIDA DROGA MATA & ESPORTE SALVA, bem
como seus apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos
causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou a outros participantes, sendo esses
de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
7.4. A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no
período que antecede a competição.
7.5. No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se de algo
leve e estar bem hidratado.
7.6. Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de
antecedência.
7.7. Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e dos
guardas de trânsito.
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7.8. A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da
chegada e ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
7.9. Os atendimentos de emergência serão efetuados em hospitais da rede pública.
7.10. O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar,
para alcançar qualquer tipo de vantagem.
7.12. A Organização poderá, a qualquer tempo, 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.
7.13. É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento
7.14. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
7.15.
GUARDA VOLUMES: Cortesia
responsabilizamos pelos objetos deixados.

da

organização

da

prova.

Não

nos

Termos de Responsabilidade
Declaro que li e estou de acordo com o regulamento, e que disputo por livre e espontânea
vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores e
demais envolvidos da realização do evento. Declaro estar em boa forma física e
apropriadamente treinado para esta prova. Declaro que tenho inequívoco conhecimento de
que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu desempenho são de
minha responsabilidade. Declaro, por fim, que autorizo a veiculação de vídeos ou
fotografias eventualmente tiradas na data da realização do evento.
IMPORTANTE:
OS
1000
PRIMEIROS
INSCRITOS
NA
CORRIDA
QUE
COMPARECEREM PARA RETIRAR O KIT, NOS DIAS E LOCAL ACIMA DEFINIDOS,
GANHARÃO UMA CAMISETA (SEM DIREITO A ESCOLHA DE TAMANHO) E APÓS
COMPLETAR A PROVA RECEBERÁ UMA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO.
TROFÉUS PARA OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS MASCULINOS E FEMININOS.

BOA PROVA!
Muito Obrigado!
Comissão Organizadora - Corrida DROGA MATA 2019
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