
 
 

 
 

REGULAMENTO GERAL 

 

A Corrida Viva a Vida nasceu da vontade de um grupo de pessoas em impactar positivamente as crianças 

acometidas pelo câncer, apoiando o Hospital do GRAACC que atende estas crianças com muita competência e 

carinho, dando à elas as melhores condições de cura. 

A Corrida Viva a Vida será realizada no dia 02 de dezembro de 2018 na Avenida Mario Covas, na cidade de 

Arujá. 

 

CATEGORIAS:  

 

A prova será dividida em 3 CATEGORIAS a saber:  

 

- Corrida de 10KM masculino e feminino acima de 16 anos;  

- Corrida de 5KM masculino e feminino acima de 16 anos; 

- Caminhada de 5KM masculino e feminino com idade livre 

 

- Os atletas deverão se manter exclusivamente dentro do percurso determinado pela organização.  

- Os atletas que forem flagrados em trajetória diferente ao determinado pela organização, serão desclassificados.  

- A corrida terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos.  

 

INSCRIÇÕES: 

 

- As inscrições serão realizadas pelo site www.corridavivaavida.com 

- As inscrições irão até o dia 25 de novembro de 2018. O valor até esta data será de R$69,90.  

- Após 25 de novembro de 2018, o valor será de R$50,00, sem direito a camiseta e medalha do evento.  

 

KIT: 

 

- A entrega dos kits será feito no dia 01 de dezembro (sábado) das 9h às 17h no Nippon Country Club, localizado na 

Estrada dos Vados, 260 – Arujá/SP. 

- Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou responsável na retirada do Kit 

- Todos os atletas inscritos nas corridas de 10KM e 5KM receberão um kit composto de nº de peito, camiseta e chip 

de cronometragem, com exceção os inscritos após o dia 25 de novembro de 2018.  

- Todos os inscritos na caminhada receberão um kit composto de camiseta.  

- Os atletas deverão fixar o número de peito na parte frontal, de forma que fique visível e facilite a sua identificação. - 

- Não será permitida a participação sem o nº de peito, com o nº de peito alterado ou rasurado sendo passível de 

desclassificação.  

- Todos os inscritos, que concluírem o percurso receberão uma medalha de participação, com exceção os inscritos 

após o dia 25 de novembro de 2018. 

- O chip de cronometragem entregue no kit, deverá ser devolvido na chegada. No caso de perda, extravio ou quebra 

do chip será cobrado uma multa no valor de R$ 100,00. Não serão entregues kits em locais diferentes daqueles 

indicados pela Comissão Organizadora.  

 

AS INSCRIÇÕES FEITAS ATÉ O DIA 18/11/2018 TERÃO A GARANTIA DE RECEBER A CAMISETA NO 

TAMANHO SOLICITADO (PP,P,M,G,GG). APÓS ESTA DATA SERÃO ENTREGUES OS TAMANHOS QUE 

TIVERMOS DISPONIVEIS NO MOMENTO.  

 

 

 

http://www.corridavivaavida.com/


 
 

 

 

PREMIAÇÃO  

 

- Serão premiados com troféus, os 5 primeiros colocados geral da categoria 10km masculino e feminino e também os 

5 primeiros colocados geral da categoria 5km masculino e feminino para a modalidade de CORRIDA.  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

01/12 

Das 9h às 17h distribuição de Kits, na Estrada dos Vados, 260 

 

02/12 

06:30 hs às 07:00 hs Entrega de Kit  

07:00 hs Alongamento e Aquecimento 

07:40 hs Posicionamento para a Largada 

08:00 hs Largada Corrida e caminhada 

08:15 hs Fechamento da largada 

09:30 hs Premiação  

 

DISPOSITIVOS FINAIS: 

 

- A corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a 

integridade física dos participantes. 

- Após 15 minutos do início da corrida, não será mais permitido a largada de nenhum atleta. 

- Na entrega do Kit o participante deverá assinar o termo de plena condições físicas, declarando assim sua saúde 

adequada para participar do evento. 

- Quanto ao posicionamento dos atletas na largada por questão de segurança, os atletas da caminhada se posicionarão  

atrás dos atletas da corrida de forma a evitar acidentes no momento da largada. 

A concentração dos atletas e da organização se dará no início da Av. Mario Covas próximo a rotatória do monumento 

Mario Covas.  

- O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, fornecer o número a outro, será desclassificado. 

- Toda irregularidade ou conduta antiesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.  

- Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao Diretor Geral da Prova, até 30 minutos após a 

divulgação do resultado.  

- Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta venha a sofrer durante o transcurso do evento não será de 

responsabilidade dos organizadores da prova tão pouco dos seus patrocinadores.  

- Em casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora, que terá a decisão final.  

-Demais informações no site www.corridavivaavida.com 


