
  
 

 

 

 

Regulamento Geral 

1 CORRIDA RADIO CLUBE 3K (CAMINHADA) 6K E 12K CORRIDA - 2021  

 

1. PROVA 

1.1. A   1 CORRIDA RADIO CLUBE 3K (CAMINHADA) 6K E 12K CORRIDA - 2021  

  É uma competição de caminhada e corrida com um percurso demarcado, disputada de forma individual, 

em que o objetivo é concluir o trajeto no menor tempo possível, sob qualquer condição climática. A 

prova acontecerá no dia 12 de Dezembro de 2021, largada no Rádio Clube Campo em Campo Grande - 

MS 

1.2. A prova será disputada no percurso: 

 3K CAMINHADA – masculino e feminino 

 6K CORRIDA – masculino e feminino 

 12K CORRIDA – masculino e feminino 

1.3. As inscrições da 1 CORRIDA RADIO CLUBE 3K (CAMINHADA) 6K E 12K 

CORRIDA - 2021   de forma “online”, com o pagamento a através do whatsapp da New Sports (67 

99971-2512) e na Secretaria do Rádio Clube Cidade Rua Padre Joao Crippa 1280- Centro. 

1.4. O período de inscrição é de 20 de Setembro a 19 de Novembro de 2021, ou até as vagas se 

esgotarem, sobre este último, sem obrigar a organizadora a qualquer comunicação prévia. 

1.5.O valor da inscrição: 

Caminhada R$ 50,00 

 Corrida Inteira: R$100,00 

 Corrida com desconto para doadores de sangue/medula e acima de 60 anos: R$ 65,00 

Associados do Rádio Clube: R$ 50,00 



  
 

Atletas com idade igual ou superior a 60 anos, doadores de sangue e medula terão desconto em sua 

inscrição. Para ter este benefício, o atleta deverá realizar a inscrição pelo whatsaap da New Sports (67 

99871-2512) obrigatoriamente apresentar o documento oficial com foto (RG ou CNH) e/ou carteira de 

comprovação do benefício em casos específicos será limitado 50 inscrições com desconto. 

1.6. As inscrições estão limitadas ao número máximo de 100 atletas pra caminhada, 300 atletas pra 

corrida e 100 atletas pra associados. Quando este número for atingido, as inscrições serão encerradas.  

1.7. Não será realizada inscrição no dia da prova sob nenhuma hipótese. 

 

1.8. Ao se inscrever na 1 CORRIDA RADIO CLUBE 3K (CAMINHADA) 6K E 12K 

CORRIDA – 2021 o participante o faz de forma pessoal e intransferível, não podendo haver 

transferência dessa inscrição para outro participante, em qualquer situação. Caso haja desistência, não 

haverá devolução do valor da inscrição. 

1.9. 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; 

1.10. O participante que ceder seu número de peito (ato proibido) para outra pessoa e não comunicar 

aos organizadores do evento formalmente por escrito (dentro do prazo estabelecido), será responsável 

por qualquer acidente ou dano que venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade 

da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento; 

1.11. A data limite para solicitar, substituições entre atletas, alterar dados gerais na inscrição ou qualquer 

outro tipo de solicitação que envolva os dados cadastrais ou de inscrição do atleta, será 05/12/2021. 

 

1.12. A idade mínima para participação na 1 CORRIDA RADIO CLUBE 3K (CAMINHADA) 

6K E 12K CORRIDA - 2021 é de 18 anos, completos até 01 de janeiro do ano em que a 

competição é realizada. Atletas com menos de 18 anos e que portarem carta de autorização dos 

responsáveis legais, terão pedido de inscrição analisados pela organização da prova.  

1.13. Os organizadores da 1 CORRIDA RADIO CLUBE 3K (CAMINHADA) 6K E 12K 

CORRIDA - 2021   podem, a qualquer momento, cancelar a prova, mesmo que esta já esteja sendo 

realizada, se considerarem que haja risco de segurança ou por qualquer outro motivo que considerado 

adequado. 

1.14. Caso a prova seja cancelada antes da data de sua realização, uma nova data será remarcada e todos 

os atletas já inscritos estarão automaticamente inscritos para o novo período. 

1.15. Em caso de desistência para correr a prova, decorrente do cancelamento da data inicial, o atleta 

não terá seu dinheiro reembolsado. 

 

2. REGRAS GERAIS 



  
 

2.1. Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro da prova estipulado e demarcado pela 

organização. Atletas que tentarem encurtar caminhos ou que forem flagrados em trechos que não fazem 

parte do percurso, independente deste encurtar ou não o caminho, estão automaticamente 

desclassificados. 

2.2. Cada atleta receberá um número de peito e chip de cronometragem que será sua identificação. 

2.3. Sem o número de peito e o chip de cronometragem o atleta, mesmo que inscrito, não poderá se 

posicionar no pórtico de largada e estará automaticamente desclassificado da prova. 

2.4. Os números de peito deverão ser fixados com as presilhas entregues no kit na altura do estômago, 

possibilitando a visibilidade dos números pelos fiscais da prova. 

2.5. Os atletas são responsáveis por manter os números visíveis na parte frontal da camisa durante toda 

a prova. 

2.6. Não é permitido fazer qualquer tipo de alteração ou personalização nos números de peito. 

2.7. Os atletas não poderão receber ajuda externa durante a competição. Caracteriza-se ajuda externa 

qualquer pessoa que não esteja inscrita na prova ou que não faça parte da organização da corrida. 

2.8. Só constarão na lista final de classificação, os atletas que tiveram percorrido todo o trajeto da prova. 

 

3. LARGADA E CHEGADA 

3.1. A largada e a chegada da competição acontecem no GINASIO RADIO CLUBE CAMPO 

3.2. A largada acontecerá as 07:30 horas pra corrida de 6k e 12 k e as 07:35 horas pra caminhada 3k: 

3.3. A partir 07:20 horas os atletas poderão se posicionar atrás do pórtico de largada se posicionar atrás 

do pórtico de largada. Todos os atletas deverão entrar por trás do pórtico e nunca por cima das grades, 

ou pela frente dos demais atletas. Essa atitude de desrespeito à fila de acesso não será permitida pela 

organização e os atletas que se posicionarem à frente dos demais furando a fila, serão convidados a se 

posicionarem ao final da fila. 

4. CRONOGRAMA 

 11/12/2021 no RADIO CLUBE CIDADE RUA PADRE JOAO CRIPPA 1280 – centro- Campo 

Grande das 08h às 14h – Retirada kit: camiseta, número de peito e chip de cronometragem. 

 

 12/12/2021 GINASIO RADIO CLUBE CAMPO 

07h20 – Concentração para a largada. 

07h30 – Largada CORRIDA 6K E 12K 

07h35 – Largada CAMINHADA 3K 

 

5. KIT ATLETA 

5.1. Será composto por: 

 Número de Peito (de uso obrigatório e intransferível);  



  
 

 Camiseta (tamanhos PP, P, M, G, GG, EG conforme ordem de chegada pega tamanho 

disponível) uso não será obrigatório na prova; 

 Chip de Cronometragem (de uso obrigatório) 

 Medalha de participação (pós corrida); 

 Agua (percurso e chegada); 

 Frutas (chegada); 

 Sorteio e ou brindes de patrocinadores e apoiadores.  

6. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM 

6.1. O sistema de cronometragem a ser utilizado na prova será de uso único, sendo o mesmo descartável.  

6.2. O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e informado 

posteriormente no site oficial de inscrição, desde que observadas às normas previstas neste regulamento. 

6.3. O chip de cronometragem será entregue juntamente com o kit de participação, conforme 

especificado no item 5.1 deste Regulamento.  

6.4. O uso do chip é obrigatório e intransferível, acarretando na desclassificação do(a) ATLETA quando 

se observar por algum fiscal à falta do uso do chip.  

6.5. A utilização do chip é de responsabilidade única do ATLETA, assim como as consequências de sua 

não utilização.  

6.6. O chip vem fixado no número de peito, conforme instruções disponíveis no site oficial do evento.  

6.7. Pontos de controle serão dispostos estrategicamente ao longo do percurso, a critério da Organização, 

para validar o percurso do(a) ATLETA.  

6.8 A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela ausência do registro do tempo do(a) ATLETA em 

caso de uso incorreto e/ou dano causado ao chip. 

7. PREMIAÇÃO 

7.1. Todos os ATLETAS que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.  

7.2. Os CINCO primeiros geral da CORRIDA 6K E 12K masculino e feminino receberão troféus e 

haverá premiação nas categorias de 5 em 5 anos, medalhas OURO, PRATA E BRONZE com as 

seguintes faixas etárias de ambos os sexos: 

De 18 a 24 anos 

De 25 a 29 anos 

De 30 a 34 anos 

De 35 a 39 anos 

De 40 a 44 anos 

De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 anos 

De 55 a 59 anos 

De 60 a 64 anos  

De 65 a 69 anos 



  
 

70 anos acima 

7.3. Não há premiação em dinheiro 

8. SINALIZAÇÃO 
8.1 Os percursos terão trajetos demarcados e o atleta é responsável por prestar atenção e seguir a 

sinalização corretamente. A responsabilidade de seguir o trajeto oficial da prova é dos competidores. 

Prestem muita atenção. 

8.2 Para a marcação serão usadas placas. 

 

 

9. SEGURANÇA 
9.1. A prova contará com suporte de ambulância, que permanecerá no local de largada/chegada durante 

toda a competição. Seu deslocamento só acontecerá em caso de necessidade de atendimento ou resgate 

de atletas para encaminhamento para o hospital. Haverá equipe de brigadistas que ficará em local 

estratégico para socorro. 

9.2. Os atletas devem estar em dia com seus exames e só devem participar do evento se estiverem 100% 

em condição física e psicológica para se submeter a esforço físico. Qualquer mal súbito deve ser 

imediatamente comunicado à organização, para que o atendimento seja providenciado. 

 

 

10. PREMIAÇÃO 

10.1. O pódio de cada percurso será composto pelos cinco primeiros atletas de cada segmento, que 

cruzarem a linha de chegada tendo feito o percurso em sua totalidade, os quais receberão troféus. 

10.2. É obrigatório o comparecimento dos atletas ao pódio para receber a premiação. Os atletas que não 

estiverem presentes no pódio no momento da premiação, não terão direito aos prêmios posteriormente. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

11.1. O não cumprimento das regras deste regulamento será analisada pela organização da prova e 

poderá implicar na desclassificação do atleta. 

11.2. Quaisquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será analisada e julgada pela 

organização da prova. 

11.3. A interpretação e a decisão da organização da prova será final e obrigatória para todos os 

participantes. 

 

 Organização New Sports   

 


