
CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN 

Rua São Pedro, 345 – Vila América – Santo André/SP 

 

REGULAMENTO OFICIAL 

1. A 12ª Corrida 10k e Caminhada 5k Clube Atlético Aramaçan será realizada no 

domingo, dia 25 de agosto de 2019;  

 

2. A largada da prova será em frente ao Clube Atlético Aramaçan em qualquer 

condição climática. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, 

regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova:                                     

.2.1. Corrida 10k: largada 8h00    

.2.2. Caminhada 5k: largada 8h05 
 

3. A CORRIDA será disputada na distância de 10km, com percurso aferido por um 

Aferidor Nacional da modalidade. A prova terá a duração máxima de 1h45 (uma hora 

e quarenta e cinco minutos) e o atleta que em qualquer dos trechos não estiver dentro 

do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova. Haverá caminhada na 

distância de 5km; 

4. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é de 18 (dezoito) anos. 

Os atletas menores de 18 anos(de 17 até 14 anos) só poderão participar da 

CAMINHADA de 05 Km, obrigatoriamente com autorização por escrito do pai ou de um 

responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 

Documento de Identidade que será retido pela organização na retirada do KIT; 

5. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 

apresentada no sistema on-line, o participante aceita 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; 

5.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as 

despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do 

EVENTO. 
 

6. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 

substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de 

peito para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento formalmente por 

escrito, será automaticamente desclassificado e ainda será responsável por qualquer 

acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 

responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 

públicos envolvidos na prova; 

 

7. As inscrições serão realizadas pela Internet através dos sites 

https://minhasinscricoes.com.br ou www.clubearamacan.com.br para todos os 

participantes, associados e não associados individuais.  

Para Assessorias/Grupo solicitar o cupom para a inscrição e cadastrar todos os 

participantes via site. 

 7.1. O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da 

efetivação do PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, não da data de preenchimento da 

ficha. 
 

https://minhasinscricoes.com.br/
http://www.clubearamacan.com.br/
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7.2. Não serão aceitos pagamentos por CAIXA EXPRESSO e depósitos sem prévia 

solicitação por parte da ORGANIZAÇÃO. 

 

ATENÇÃO: Não haverá inscrição no dia do EVENTO ou durante a Entrega de Kit de 

participação.   

As inscrições serão liberadas em lotes, da seguinte forma: 

ATÉ 30/06 ou antes, se atingir 600 inscrições 

·        CORRIDA 10k Associados: R$ 50,00                   

         CORRIDA 10k Não Associados: R$ 70,00                       

·        CORRIDA 10k Assessoria: R$ 60,00                     

·        CAMINHADA 5k Associados: R$ 40,00               

         CAMINHADA 5k Não Associados: R$ 60,00                   

·        CAMINHADA 5k Assessoria: R$ 50,00                 

 

ATÉ 25/07 ou antes, se preencher todas as inscrições 

·        CORRIDA 10k Associados: R$ 50,00 

         CORRIDA 10k Não Associados: R$ 70,00 

·        CORRIDA 10k Assessoria: R$ 60,00 

·        CAMINHADA 5k Associados: R$ 45,00 

         CAMINHADA 5k Não Associados: R$ 65,00 

·        CAMINHADA 5k Assessoria: R$ 55,00 

 

ATÉ 08/08 ou antes, se preencher todas as inscrições 

·        CORRIDA 10k Associados: R$ 60,00 

.        CORRIDA 10k Não Associados: R$ 80,00 

·       CORRIDA 10k Assessoria: R$ 70,00 

·        CAMINHADA 5k Associados: R$ 50,00 

.        CAMINHADA 5k Não Associados: R$ 70,00 

·        CAMINHADA 5k Assessoria: R$ 60,00 

 

**INSCRIÇÃO PARA IDOSO - O idoso terá descontos de até 50% sobre o valor da 

inscrição individual cobrado. É classificado como idoso os atletas com 60 anos 

completos no dia da inscrição. 

 
 

8. As inscrições serão encerradas no dia 08 de agosto de 2019, ou antes, caso seja 

chegar ao limite do número de inscrições. 

 

9. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, 

ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;  

 

10. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas nos 

dados pessoais. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova 

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

 

11. O Valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova ou 

não compareça no dia de sua realização;    

 

12. A entrega dos kits de corrida acontecerá um dia antes da prova (sábado – 24 de 

agosto de 2019) no Quadra Tropical do Clube Atlético Aramaçan, localizada na Rua 

São Pedro, 345 – Vila América – Santo André/SP, das 11h às 16h, sendo que assessorias 

serão atendidas no horário das 9h às 11h; 

13. Não serão entregues kits de corrida dias antes e nem após o evento;  
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14. O participante que retirar o kit para outro, deverá estar munido da autorização e 

documento deste; 

 

15. Os participantes de 60 anos acima só poderão retirar o kit pessoalmente e munidos 

de documento;  

 

16. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o 

número de peito; 

 

17. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 

 

18. A entrega do chip de cronometragem será efetuada junto com o Kit; 

 

19. O chip deverá ser fixado conforme manual de instrução; 

 

20. Ao final da prova, não haverá necessidade da devolução do Chip pois o mesmo é 

de uso único, e pode ser guardado como recordação do evento; 

 

21. O kit de corrida será composto por um número de peito aos corredores, alfinetes. 

Serão também entregues como cortesia uma camiseta. O Kit somente poderá ser 

retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de inscrição que 

gerará o seu número de peito e SOMENTE NO DIA E HORÁRIO QUE CONSTA NESTE 

REGULAMENTO, não serão entregues estes kits cortesia nem antes e nem após; 

21.1. A camiseta promocional e/ou comemorativa do EVENTO, como acima 

mencionado, é uma cortesia da ORGANIZAÇÃO e poderá ter tamanhos variados para 

que o(a) ATLETA escolha durante o processo de inscrição ou após efetuar o 

pagamento. O tamanho das camisetas está sujeito a opção escolhida no momento da 

inscrição, o próprio sistema indicará quando esgotar o tamanho solicitado.  

21.2. Reitera a ORGANIZAÇÃO, nos moldes do item supra que na hipótese de entrega 

de camisetas, tal ato caracterizará simples cortesia. O tamanho escolhido poderá ser 

alterado/entregue pela ORGANIZAÇÃO de acordo com a disponibilidade em estoque. 
 

21.3. Não haverá troca de camisetas, por ser cortesia;  
 

ATENÇÃO: Não haverá entrega de kit de participação no dia do EVENTO e nem após o 

término do mesmo. 

Observação 1: A Confirmação de inscrição enviada por e-mail não é válida como 

comprovante de pagamento. 

 Observação 2: O Comprovante de inscrição gerado pelo sistema após o cadastro não 

é válido como comprovante de pagamento. 

  

22 - Entrega de Kit Atletas a menores, cuja inscrição só será permitida na Caminhada 5k 

22.1. Para os ATLETAS com idade inferior a 18 anos, será necessário apresentar os 

documentos acima descritos e a autorização por escrito do PAI ou RESPONSÁVEL LEGAL, 

que poderá ser feita da seguinte forma: - Com firma reconhecida e acompanhada de 

cópia autenticada de um Documento de Identidade do PAI ou RESPONSÁVEL LEGAL 

que deverá ser apresentada no ato da retirada do kit, ou - Autorização de próprio 

punho feita pessoalmente no ato da retirada de kit, SOMENTE PELO PAI ou RESPONSÁVEL 

LEGAL. Neste caso, haverá a necessidade da assinatura de duas testemunhas que se 

encontrem no local, angariadas pelo ATLETA. 
 

22.2. Quando da retirada do chip, o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais. 
 

22.3. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip. 
 

22.4. Cada ATLETA é responsável pelo seu próprio CHIP, portanto a ORGANIZAÇÃO está 

totalmente isenta em caso de perda ou danos. 
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23 - Entrega de Kit Atletas com 60 anos e acima 
 

23.1. A entrega de Kit para os ATLETAS com 60 anos e acima será realizada em fila 

específica no mesmo dia e horário dos demais, no sábado, dia 18 de agosto de 2018, 

na Quadra Tropical do Clube Atlético Aramaçan, localizada na Rua São Pedro, 345 – 

Vila América – Santo André/SP, das 11h às 16h, sendo que assessorias serão atendidas 

no horário das 9h às 11h; 

23.2. Para a retirada de kit deverão ser apresentados documento com foto. 
 

23.3. Caso venha a ser comprovado que o ATLETA fez o uso do benefício 

concedido pelo Estatuto do Idoso e cedeu o seu Número de Peito a outro ATLETA 

para correr em seu lugar, fica a ORGANIZAÇÃO autorizada pelo ATLETA que realizou 

a inscrição, a emitir uma cobrança através de boleto bancário do valor da 

diferença que foi paga no ato de sua inscrição e o mesmo será também banido do 

cadastro geral das Minhas Inscrições não tendo acesso a nenhum resultado anterior 

e não podendo mais se cadastrar nos eventos Minhas Inscrições. Lembrando que se 

comprovado a fraude por falsidade ideológica, serão tomadas as devidas 

providências. 

  

Além do kit do item 21, o ATLETA devidamente inscrito, receberá ao término da 

prova como cortesia a Medalha de participação. 

 

ATENÇÃO: Não haverá entrega de kit de participação no dia do EVENTO e nem após o 

término do mesmo. 
 

Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos boletos pagos após a data do 

vencimento. Caso o ATLETA consiga realizar o pagamento do boleto após o vencimento 

através de qualquer meio de pagamento a inscrição será cancelada e seu Kit não será 

entregue.  

 

Os serviços e materiais constantes nos itens 21 e 23 poderão ser fornecidos pela 

ORGANIZAÇÃO, PARCEIROS, COMITÊ ORGANIZADOR ou PATROCINADORES como mera 

liberalidade e/ou cortesia aos ATLETAS deste EVENTO sem obrigatoriedade e/ou padrão 

com comparativos de mercado. 
 

 

24. O uso do chip é obrigatório para o público de corredores de 10k, acarretando na 

desclassificação do atleta quando se observar por algum fiscal à falta do uso do chip, 

deverá ser usado visivelmente o número no peito, sem rasura ou alterações, durante 

toda a realização da prova; e para efeito de premiação deverá passar pelos 2 tapetes, 

que estarão ao longo da prova. 
 

 

25. Para o público de caminhantes 5k, não haverá chip em seu kit; 

 

26. Para receber a medalha, é obrigatório que o atleta esteja portando o número de 

peito. Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta. 
 

26.1. Na Chegada o setor de entrega de medalhas, água e lanche pós prova estará 

cercado e somente será permitido o acesso aos ATLETAS que estejam usando Número 

de Peito. 
 

27. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de 

antecedência (60 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções finais; 

 

28. Os atletas terão o tempo máximo de 10 minutos após o tiro de largada para dar 

início a sua participação, após este limite o atleta será impedido de passar pelo pórtico 

de largada, isso ocorre para que não comprometa a logística do evento e a própria 

segurança dos participantes do evento; 
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29. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório 

o uso do número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação dos números 

implicará em sua desclassificação; 

 

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

de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização 

por escrito da organização da prova; 

 

31. PREMIAÇÕES 

A CLASSIFICAÇÃO dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação (tempo 

/ ordem de chegada). 

 

A Premiação se dará por categoria, da seguinte forma: 
 

 Premiação GERAL: 

1º ao 5º na classificação Geral Masculino 

1º ao 5º na classificação Geral Feminino 
 

 

 Premiação POR CATEGORIA: 

Masculino Adulto: 18 a 29 anos (1° lugar) 

Masculino Adulto: 30 a 39 anos (1° lugar) 

Masculino Adulto: 40 a 49 anos (1° lugar) 

Masculino Adulto: 50 a 59 anos (1° lugar) 

Masculino Adulto: 60 a 69 anos (1° lugar) 

Masculino Adulto: 70 acima (1° lugar) 

Feminino Adulto: 18 a 29 anos (1° lugar) 

Feminino Adulto: 30 a 39 anos (1° lugar) 

Feminino Adulto: 40 a 49 anos (1° lugar) 

Feminino Adulto: 50 a 59 anos (1° lugar) 

Feminino Adulto: 60 a 69 anos (1° lugar) 

Feminino Adulto: 70 acima (1° lugar) 

 

 Premiação Especial ASSOCIADOS:  

1º ao 3º lugar Feminino na classificação geral de associados 

1º ao 3º lugar Masculino na classificação geral de associados 

 

 Premiação Especial EQUIPE:  

Maior equipe inscrita  

 

31.1. Todo ATLETA oficialmente inscrito que completar o EVENTO dentro do tempo 

máximo previsto receberá uma medalha de participação. 
 

32. Os atletas que fizerem jus à premiação (troféus) deverão comparecer ao pódio, 

assim que a cerimônia de premiação for iniciada para a apresentação da classificação 

geral, no mesmo dia, após todos os participantes passarem pelo tapete de chegada. O 

atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá 

perder o direito ao prêmio, conforme determinação da organização da prova; 

 

33. Os resultados oficiais estarão disponíveis nos sites www.minhasinscrições.com.br ou 

www.clubearamacan.com.br ao prazo de 48 horas após o término do evento;   

http://www.minhasinscrições.com.br/
http://www.clubearamacan.com.br/
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34. Ao participar, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 

aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de 

transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da 

mesma; 

 

35. O ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de 

saúde e capacidade atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO. 
 

 

36. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 

mesmos. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os ATLETAS.  
 
 

37. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 

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

longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico 

responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento; 

 

38. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no 

entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância 

UTI para remoção e o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência 

como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta; 

 

39. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema 

de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico; 

 

40. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários, vestiários e guarda-

volumes apenas na região da largada/chegada da prova (Banheiros Químicos 

próximos ao pórtico de largada e chegada, Salão Social do clube); 

 

41. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. 

deixado no guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 

porventura os atletas venham a sofrer durante a participação na 12ª Corrida 

Aramaçan. Este serviço é uma cortesia aos participantes; 

 

42. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores 

e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por 

qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes 

venham a sofrer durante a participação neste evento; 

 

43. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos públicos competentes e haverá 

sinalização para a orientação dos participantes; 

 

44. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta 

deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 

qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-

se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as 

grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer 

momento da prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do 
atleta;  
 

45. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA. 
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46. A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 
 

47. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a 12ª Corrida Aramaçan, 

seus patrocinadores, apoiadores e a organização da prova; Ao participar da a 12ª 

Corrida Aramaçan, o ATLETA cede inclusive direito de arena, renunciando ao 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer 

mídia em qualquer tempo. 
 

 

48. Ao se inscrever neste evento o participante concorda com essa cláusula isentando a 

12ª Corrida Aramaçan, representada pelo Clube Atlético Aramaçan, seus 

patrocinadores, apoiadores e a organização da prova, seus parceiros, contratantes, 

fornecedores, de qualquer cobrança posterior a estas alterações referente a qualquer 

despesa ou entendimento indenizatório que o participante entenda ter a seu favor. 

 

49. Após o encerramento das inscrições por meio eletrônicos ou físicos, não é possível 

gerar ou imprimir uma nova via de boleto. 
 

 

49.1. A inscrição só se torna efetiva mediante a consequente quitação do boleto. 
   

50. 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. 
 
 

51. Montagem de Tendas de Assessorias / Treinadores 
 

51.1. Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar locais para montagem de tendas de Assessorias / 

Treinadores de acordo com a disponibilidade de espaços na área do EVENTO, desde 

que não interfira no bom andamento da prova.  
 

51.2. Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO 

poderá solicitar o remanejamento das tendas.  
 

51.3. A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e 

exclusiva das Assessorias, Treinadores, Empresas ou Clubes de Corridas, eximindo a 

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade. 
 

51.4. Caso haja patrocínio conflitante com os PATROCINADORES do EVENTO, poderá a 

ORGANIZAÇÃO solicitar que as Assessorias / Treinadores retirem a (s) tenda (s). 
 

51.5. As tendas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do 

EVENTO e a ORGANIZAÇÃO sugere que as mesmas não ultrapassem os 20 metros 

quadrados. 
 
 

52. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por 

escrito, até trinta minutos após a divulgação; 

 

53. Considerações Finais 
 

53.1. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou 

participação especial.  
 

53.2. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 

incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente, sendo certo que, neste 

caso, na data da estipulada para a retirada do KIT, o ATLETA poderá optar pela 

participação, ou não, no EVENTO. 
 

 

54. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA e /ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, não 

cabendo recurso a estas decisões. 

 

Boa sorte a todos os participantes! 


