REGULAMENTO CAMINHADA E CORRIDA 5K BRF 2018

CAPÍTULO I - Dos Objetivos

ARTIGO 1
A BRF, considerando as atividades esportivas como instrumento para o alcance da política de
promoção à saúde, lazer, desporto e qualidade de vida, incentiva a realização da Caminhada e
Corrida 5K BRF, de acordo com a presente regulamentação:
ARTIGO 2
A Caminhada e Corrida 5K BRF, tem por objetivo principal estimular a atividade física, a
integração e a promoção do bem-estar social, envolvendo e estimulando a confraternização
entre as comunidades onde a Empresa atua.
CAPÍTULO II – Da realização, datas, horários e organização
ARTIGO 3
A Caminhada e Corrida 5K BRF será realizada nos locais, datas e horários indicados no
cronograma oficial constante no site, sendo específico para cada etapa.
ARTIGO 4
A organização e coordenação da Caminhada e Corrida 5k BRF serão de competência da Comissão
Organizadora, convocada e instalada para este único fim. De suas decisões não caberão
recursos.

CAPÍTULO III – Da participação, inscrição e identificação

ARTIGO 5
Podem participar quaisquer pessoas em gozo de boa saúde física e mental, do sexo feminino e
masculino, de nacionalidade brasileira ou estrangeira, com idade mínima de 18 anos,
completados até o dia da prova.
ARTIGO 6
As inscrições, tanto para a caminhada quanto para a corrida, deverão ser realizadas somente
pelo site oficial do evento, durante o período descrito no link de cada etapa.
O número de participantes será limitado.

ARTIGO 7
Procedimento para inscrição:
- Acessar o site http://www.5kbrf.com.br/, escolher uma etapa e seguir as instruções
preenchendo todos os campos indicados.
- Escolher uma forma de pagamento de acordo com as opões do PagSeguro disponíveis no site.
A taxa de inscrição é de R$ 15,00 (quinze reais) para caminhantes e R$ 20,00 (vinte reais) para
corredores.
- Para funcionários cooperados da CrediBRF, a inscrição será isenta na etapa referente a sua
unidade.
- Após a confirmação do pagamento, será possível imprimir o comprovante de inscrição no site.
- O atleta poderá retirar seu kit caminhada/corrida no dia do evento (em local e horário
indicados no site) somente mediante apresentação do comprovante de inscrição impresso e um
documento com foto.
Parágrafo 1: A impressão do comprovante de inscrição é de obrigação do atleta, não sendo
possível a entrega do kit sem a apresentação deste documento.
ARTIGO 8
A inscrição na Caminhada e Corrida 5K BRF é pessoal e intransferível, sem reembolso do valor
da taxa de inscrição por quaisquer motivos.
Parágrafo 1: Ao realizar sua inscrição, o atleta assumirá que:
- Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os
organizadores, apoiadores e realizadores, em nome dele (atleta) e seus herdeiros.
- Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.
- Está ciente de que deve consultar um Médico e um Profissional de Educação Física a fim de
garantir os cuidados necessários com sua saúde.
- Isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores
responsabilidades sobre os objetos deixados por ele no guarda volumes.

de

quaisquer

- 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.
- Está ciente deste regulamento que está disponível no site oficial e será entregue junto ao kit
no dia do evento.
ARTIGO 9

Para participar da corrida, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. Os
corredores que não estiverem portando o número de peito e chip não poderão competir e será
solicitado que se retirem da largada, do percurso ou de qualquer ponto da corrida, pelos fiscais
da prova.

CAPÍTULO IV – Categorias especiais.
Artigo 10
Cadeirantes: o atleta que participa da competição com o auxílio de cadeira de rodas. Serão
premiados nas categorias masculino e feminino com troféu e dinheiro de 1º a 5º lugar.
Deficiente Visual total: poderá correr acompanhado de guia. Serão reconhecidos com medalhas
de participação.
Parágrafo 1: Categoria de 50 a 59 anos Masculino e Feminino e Categoria acima de 60 anos
Masculino e Feminino, serão reconhecidos com medalhas de 1º a 3º lugar.

CAPÍTULO V – Kit

ARTIGO 11
O kit para participantes da caminhada é composto de:
- Camiseta personalizada em poliamida (Dry Fit).
O kit para atletas participantes da corrida é composto de:
- Camiseta personalizada em poliamida (Dry Fit);
- Número de identificação (deverá ser fixado em ponto visível, na parte frontal da camiseta, na
altura do tórax);
- Chip descartável (componente eletrônico que deverá ser amarrado no cadarço do tênis
esquerdo, na posição vertical - instruções no local da prova).
Parágrafo 1: A retirada do kit deverá ser feita no dia da prova, em horário e local indicados no
site (no link de cada etapa).
Parágrafo 2: O atleta poderá retirar seu kit caminhada/corrida no dia do evento (em local e
horário indicados no site) somente mediante apresentação do comprovante de inscrição
impresso e um documento com foto. O kit não será entregue caso o participante não apresente
o comprovante e também não será entregue após o evento.

Parágrafo 3: O uso do número e do chip é obrigatório para os corredores, acarretando em
desclassificação daquele que não o utilizar. Os caminhantes não receberão chip nem número de
identificação.
Parágrafo 4: Ao retirar seu kit, o corredor deverá conferir a sua identificação, chip e número.
Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da largada e a organização da prova está
desobrigada a fornecer classificação do atleta em caso de falha do chip.
Parágrafo 5: A cronometragem e a classificação dos corredores é determinada através do chip,
pela passagem do participante nos tapetes localizados nas linhas de largada e chegada. Será
fornecido a todos os corredores que completarem o trajeto da prova os tempos bruto/líquido.
Sem a utilização do chip, não haverá classificação.
Parágrafo 6: A camiseta é um brinde, portanto, a organização não será obrigada a fornecer ao
atleta o tamanho por ele indicado no momento da retirada. A organização fará o possível para
atender as demandas de tamanho, mas alerta para a possibilidade de fornecimento de
tamanhos diferentes dos solicitados.
Parágrafo 7: O uso da camiseta do evento durante a prova não é obrigatório, entretanto, o seu
uso por ocasião da premiação no pódio será obrigatório para todos os atletas classificados.

CAPÍTULO VI – Número no peito
ARTIGO 13
O número deverá ser fixado na frente da camiseta do corredor (peito), sendo o mesmo
associado à sua classificação final. Sem o mesmo, o atleta será desclassificado.

CAPÍTULO VII – Da premiação
ARTIGO 14
A premiação oficial será constituída de 1º. a 5º. Lugar para a categoria Funcionários Feminino e
Masculino, da seguinte forma:
Categoria FUNCIONÁRIOS BRF - Feminino e Masculino
Colocação
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

Premiação
Troféu e prêmio de R$ 600,00 (seiscentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 500,00 (quinhentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 300,00 (trezentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 200,00 (duzentos reais)

Categoria LIVRE - Feminino e Masculino
Colocação
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

Premiação
Troféu e prêmio de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 300,00 (trezentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 200,00 (duzentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Troféu e prêmio de R$ 100,00 (cem reais)

Categoria CADEIRANTES - Feminino e Masculino
Colocação
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

Premiação
Troféu e prêmio de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 300,00 (trezentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 200,00 (duzentos reais)
Troféu e prêmio de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Troféu e prêmio de R$ 100,00 (cem reais)

Categoria de 50 a 59 anos - Feminino e Masculino
Colocação
1º Lugar
Medalha
2º Lugar
Medalha
3º Lugar
Medalha

Premiação

Categoria acima de 60 anos - Feminino e Masculino
Colocação
1º Lugar
Medalha
2º Lugar
Medalha
3º Lugar
Medalha

Premiação

CAPÍTULO VIII – Avisos
Parágrafo 1: As classificações das categorias Funcionários, Livre, Cadeirantes e por idade serão
feitas em separado.
Parágrafo 2: Os atletas da Categoria Livre, para receber o prêmio em dinheiro deverão
apresentar CPF e documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira Profissional).
Parágrafo 3: Os atletas da Categoria Funcionários, para receber o prêmio em dinheiro deverão
apresentar CPF e Crachá de Identificação da BRF.

ARTIGO 15
As premiações não serão entregues após o evento ser encerrado.
ARTIGO 16
O participante deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para
alcançar qualquer tipo de vantagem.
ARTIGO 17
O corredor que não passar pelos pontos de controle será automaticamente desclassificado.
ARTIGO 18
Durante a prova os participantes poderão pedir auxílio aos fiscais que estão distribuídos em todo
o percurso.
ARTIGO 19
Posto Médico com profissionais de saúde capacitados e ambulâncias estará disponível no local
do evento.
ARTIGO 20
O evento contará com equipe de fiscais e apoio de órgãos públicos para garantir a segurança
dos participantes em todo percurso.
ARTIGO 21
Por se tratar de um mero serviço de cortesia, a organização não se responsabiliza e não
recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda volumes, tais como relógios, roupas
e acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques, cartões de crédito, etc.
ARTIGO 22
A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se
responsabilizam por prejuízos ao atleta inscrito na Caminhada e Corrida 5K BRF, a terceiros ou
outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
ARTIGO 23
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 técnicasestruturais sem prévio aviso.
CAPÍTULO IX – Comissão Organizadora e percurso
ARTIGO 24

Os Organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou qualquer outro tipo de situação
involuntária que venha a ocorrer, bem como pelas despesas decorrentes, com dirigentes, atletas
e quaisquer outras pessoas envolvidas neste evento. Serão adotados todos os procedimentos
necessários prevendo a máxima segurança dos participantes.
ARTIGO 25
Os participantes inscritos, técnicos e dirigentes que participarem do evento, serão considerados
conhecedores das leis esportivas, do Regulamento Geral e assim submeter-se-ão sem reserva
alguma, a todas as consequências que delas possam emanar.
ARTIGO 26
Casos omissos serão avaliados unicamente pela Comissão Organizadora deste evento.

Comissão Organizadora Caminhada e Corrida 5K BRF 2018.

