
 
Regulamento Corrida Saber+ 

 

Art.1 - A Prova:  A Corrida de rua Saber + será realizada no dia 30 de março de 2019, 

organizada pelo Colégio O Saber com o apoio da Associação Frangos da Serra. Poderão 

participar dela qualquer atleta (amador ou profissional) de ambos os gêneros.  

 

Art.2 - O Percurso: A competição terá percurso de 5 (cinco) quilômetros para todos os 

atletas, com largada e chegada próximo à Praça Chiara Lubich.  

 

Art.3- Largada: A largada de todas às categorias será impreterivelmente às 19hs00min.  

 

Art.4-Inscrições: As inscrições para a “Corrida Saber+” estarão abertas até o dia 

22/03/2019 ou até ser preenchido o limite máximo de 200 (duzentos) atletas. As 

inscrições custarão R$25 (vinte e cinco reais) no primeiro lote, até 28/02/2019, e R$ 

35,00 no segundo lote, até 22/03/2019,  serão realizadas no site 

www.frangosdaserra.com.br.  

 

Art.5 – Categorias e Premiações: Ganharão troféus os três primeiros e as três 

primeiras de cada categoria. Categorias: 

 

I- Até 29 anos; 

II- 30 á 49 anos; 

III- 50 acima. 

 

Art.6- Regras gerais:  

I- Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais 

fornecidos, aceita integralmente este Regulamento, e assume todas e quaisquer 

despesas relativas à sua participação no evento, tais como transporte, hospedagem e 

alimentação; 

II-Haverá postos de hidratação com água mineral ao longo do percurso;  

III-A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial 

dos atletas e a remoção, quando for o caso;  

IV- À Organização reserva-se o direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer 

atleta que não estiver em condições de saúde adequadas à prática esportiva;  

V-O atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de imagem, inclusive as 

de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 

direitos à televisão ou qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, 

promoções, Internet e qualquer mídia, em qualquer tempo;  

VI-Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os 

desníveis e obstáculo;  



VII-O atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, pular a grade 

no momento da largada, cortar o percurso oficial, praticar irregularidades ou adotar 

atitudes antiesportivas será desclassificado;  

VIII- Para a participação de atletas com idade inferior a 18 anos é necessário o 

preenchimento do termo de responsabilidade que está disponível no Anexo 1 deste 

documento;  

IX- Os casos omissos serão julgados e decididos pela equipe organizadora do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Termo de responsabilidade para menor 18 anos.  

 

 

Declaração Eu ___________________________________________________, 

Portador do Documento de Identidade nº______________, emitido por 

_________________, em___-___-___, declaro na qualidade de ___________ (pai/mãe 

ou tutor legal) que para todos os efeitos legais autorizo o menor 

__________________________, portador do Documento de Identidade 

nº_________________, emitido por ________________, em___-___-___, a participar 

da Corrida Saber+, que ocorrerá no dia 30/03/2019 às 19hs.  

E mais: declara que tem conhecimento e assume integralmente a responsabilidade 

pelos riscos inerentes à participação. ____________________, 

_______de________________de _____ 

__________________________________________ 

 (Assinatura Pai/ Mãe ou tutor legal) 


