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REGULAMENTO 

 

CORRIDA E CAMINHADA “CAMINHANDO COM VINI 2020”  

 

A Corrida e Caminhada “CAMINHANDO COM VINI 2020” é uma realização de Caminhando com o Vini com o apoio 

da Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria de Esportes e Cultura, com a Organização e Coordenação 

da ASA – Associação Sãocarlense de Atletismo, que dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e responderá 

por todos os detalhes da realização do evento. 

 

O EVENTO 

 

Data: 13 de Setembro de 2020 - Domingo. 

Horário: 08h00.  

Local: Parque de Lazer – Antigo Kartódromo – São Carlos, SP. 

 

Percursos 

• Corrida pedestre de 5 km  

• Caminhada de 3 km  

 

INSCRIÇÕES Corrida de 05 km e Caminhada de 03 km 

 

1. Período de inscrições: 17 de fevereiro a 21 de agosto de 2020, ou até serem preenchidas as 1.000 (Mil) 

inscrições para a Corrida de 05 km e 500 (Quinhentas) inscrições para a caminhada, que estarão disponíveis no site 

www.caminhandocomovini.com.br 

No dia da retirada do KIT o inscrito deverá doar 01 Kg de alimento não perecível, que será destinado a Gestão de 

Doações do MOVE Sanca. 
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KIT Corrida/caminhada será composto por: Camiseta alusiva ao evento, medalha personalizada em ferro fundido, 

número de peito, chip descartável e outros brindes que a organização conseguir.  

 

2. Limite máximo de participantes: 1.000 vagas para corredores e 500 vagas para caminhantes, quando o sistema 

será travado; 

 

3. Podem se inscrever: 

• Corrida 5 km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos completos até a data do evento. 

Caminhada 03 km – Todas as pessoas aptas a caminhar à distância, com INSCRIÇÃO DAS CRIANÇAS com 

direito ao KIT – com os seguintes tamanhos da Camiseta – 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. 

 

        Onde se inscrever para a CORRIDA DE 05 km e CAMINHADA DE 03 km: 

 

4. Acessar a Internet: no site www.caminhandocomovini.com.br e seguir o que está estabelecido abaixo para 

inscrição tanto para a Corrida quanto para a caminhada: 

 

LOTE 01 - DE 17/02 A 20/07 VALOR 55,00 

LOTE 02 – DE 21/07 A 21/08 VALOR 65,00  

 

5. Da Inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e o recurso investido não será devolvido em hipótese 

alguma. 

 

 
6. Veracidade das Informações: a Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição realizada on line, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte o 

regulamento do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição, o atleta será desclassificado sem direito a recurso. 

 



3 

 
 

 

7. Autorização de Uso de Imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao realizar sua inscrição on line 

autoriza/concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e "som de 

voz", com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos 

resultados do evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de tempo. 

 

8. Declaração de Saúde: ao se inscrever no evento, através da inscrição on line os participantes se declaram 

automaticamente, estar apta e devidamente preparada a participarem do Evento, isentando a Organização, 

Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos na organização do evento, em seu 

nome e de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram, 

porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores dos itens deste 

regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. 

 

 

 

RETIRADA DE KIT CORRIDA e CAMINHADA 

 

1. O KIT será entregue nos dias 12/09 (Sábado) das 9h às 17h, sendo que, o inscrito deverá doar 01 (um) Kg de 

alimento para retirar seu KIT; 

      No Sábado será entregue o Kit - Local: a definir 

– O local para entrega do KIT será disponibilizado no site do VINI a partir do dia 01 de setembro de 2020. 

 

 A entrega das 1.000 (Mil) camisetas tanto para a CORRIDA, quanto as 500 (Quinhentas) camisetas para a 

CAMINHADA será entregue por ordem de chegada, sendo que, o inscrito receberá o tamanho que escolheu no 

momento de sua inscrição, não podendo, alterar o tamanho de sua camiseta no momento da retirada do KIT. 

Tamanhos que serão confeccionados: (Baby Look feminino G e, P, M, G e GG unissex). 
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2. Procedimento para Retirada: Os atletas deverão comparecer ao local com documento de identificação com foto, 

comprovante de pagamento e o produto para doação (Podendo ser foto de documento no celular ou Xerox de documento 

com foto) para facilitar e agilizar a retirada de seu kit. Em nenhuma hipótese serão entregues kits/chips fora do 

horário pré-definido acima - O atleta que não retirar o chip no prazo determinado poderá participar do evento, 

porém sem direito a classificação. Para retirada de kit por terceiros o retirante deverá apresentar no ato da 

retirada cópia de documento com foto de titular da inscrição, comprovante de pagamento e o produto a ser 

doado. 

 

 
NO DIA DA PROVA 

 

1. Área de Concentração: Parque de Lazer - Antigo Kartódromo, Av. Liberdade s/nº – Santa Paula, São Carlos – SP; 

 

2. Identificação dos participantes: Para o acesso e identificação dos atletas inscritos às áreas restritas exclusivas 

aos competidores, todos os inscritos deverão estar uniformizados, com os números de peito da prova ,colocados na 

área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de cronometragem afixado no tênis. Os integrantes da 

caminhada só terão acesso às áreas restritas quem estiver com a camiseta do evento e identificação. *A falta de 

identificação na modalidade corrida 5 km e na Caminhada de 03 km, pode dificultar a identificação do atleta pelos 

staffs e causar o impedimento destes as áreas e até mesmo a desclassificação devido à dificuldade de controle de 

passagem nos pontos sem checagem eletrônica e com controle visual; 

 

3. Guarda-Volumes: os volumes serão armazenados conforme o número de peito dos atletas e serão retirados pelos 

proprietários mediante a apresentação desse número ao atendente. Para os atletas da caminhada serão entregues 

número de identificação aos objetos armazenados. 
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4. Horário de Largada Corrida 05 km: A largada para a Corrida de 05 km será às 08 horas e 00 minutos, horário 

em que todos os atletas deverão estar posicionados. A Organização reserva-se o direito de dar a largada da prova 

após o horário previsto, se entender que, tal procedimento está relacionado à segurança dos participantes;  

 
5. Horário de Largada Caminhada 03 km: A largada dos Caminhantes será dada após aproximadamente 10 a 15 

minutos da primeira largada conforme orientações do serviço de som da prova. 

 

6. Hidratação: os corredores 5 km terão um ponto de água no percurso, no km 2,5 e na chegada.  Os caminhantes 

de 03 km terão hidratação no mesmo posto de hidratação da Corrida e na chegada também; 

 

 

1. Tempo de Classificação: Será adotado para o resultado da prova e ordem de classificação da Corrida 5 km, a 

passagem do corredor pelo tapete no momento da chegada; 

 

 

2. Duração do Evento: Para realização da corrida de 05 km e da caminhada de 03 km o tempo de duração máxima 

será de 1h30 (uma hora e 30 minutos), após este tempo os bloqueios de trânsito serão liberados. A partir deste 

momento a organização recomenda a máxima atenção e cuidados para utilização das vias públicas. 

 
 

 

 

 

 

 PREMIAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO  
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1. Da Premiação: Serão premiados no Parque de Lazer - Antigo Kartódromo, imediatamente após a liberação dos 

resultados da prova de 5 km na seguinte ordem:  

NO GERAL - 05 (cinco) primeiros colocados no masculino, feminino e ACD 

 

2. Categoria Caminhada: Não haverá classificação nem premiação nesta categoria. 

 

3. Medalha Finisher: todos os inscritos na categoria Corrida 5 km e caminhada receberão após a conclusão da 

prova, desde que esteja, portanto seu número de identificação/identificação; 

 
4. A organização sorteará prêmios, ainda a definir. 

 
Obs. CASO A ORGANIZAÇÃO CONSIGA BRINDES PARA SORTEIO, OS INSCRITOS DEVERÃO DEPOSITAR 

NA URNA O NÚMERO DE SORTEIO, QUE VIRÁ FIXADO JUNTO AO NÚMERO DE PEITO E NA IDENTIFICAÇÃO 

DO CAMINHANTE. 

 
 

 

DISPOSITIVOS GERAIS 

 

1. Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer momento da competição os 

atletas que: 

a) Não se apresentarem devidamente uniformizados (calção, camiseta e números de peito e chip para os 

corredores e camiseta do Evento para os caminhantes);  

b) Permitirem em seu uniforme de competição a colocação de frases indevidas, bem como qualquer tipo de 

publicidade político-partidária; 

c) Burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso oficial); 

d) Posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou não tiverem registro do chip de 
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cronometragem no tapete da largada e percurso; 

e) Fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando estas forem 

solicitadas; 

f) Tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a progressão, ou perturbar a sua 

concentração; 

g) Desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova; 

h) Competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento; 

i) Competirem com número de terceiros; 

j) Competirem em modalidade diferente de sua inscrição original; e 

k) Praticarem qualquer ato de vandalismo. 

 

2. A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de sua decisão não 

caberá recurso. 

 

3. A Organização poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza grave, adotando 

todas as medidas que julgar necessário, sendo que, aos inscritos não caberá solicitar, seja a que título for, qualquer 

tipo de indenização. 

 

4. Os atletas ou responsáveis, ao REALIZAREM SUA INSCRIÇÃO ON LINE, assumirão que estão em condições 

clínicas e físicas para a participação no evento e que participarão por livre e espontânea vontade, isentando a 

Organização, Patrocinadores, Apoiadores, Órgãos Oficiais e demais envolvidos na organização do evento de 

responsabilidades por eventuais problemas de saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação. 

 
 

 

 

5. A Organização mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes durante a realização do 
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evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes sofridos durante a prova, correndo por conta 

dos atletas participantes as despesas por ventura decorrentes. 

 

6. Em caso de discordância dos resultados apurados pela cronometragem, o atleta que se sentir prejudicado, deverá 

dirigir seu protesto a Organização do Evento, presente no dia da prova, no prazo máximo de 30 minutos após a 

divulgação do resultado.  

 

7. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

 

 

São Carlos, 16 de Março de 2020. 

Comissão Organizadora 


