
               

 
REGULAMENTO 

1ª NIGHT RUN LUZES DE NATAL 
SOCORRO/SP 

 
 

DIA: 11/11/2021 (sábado)          HORÁRIO: 21h  

DISTÂNCIA: Corrida - 7 km 

LOCAL DA LARGADA/CHEGADA: Em frente à Igreja Matriz na Rua Padre 

Antonio Sampaio 

REALIZAÇÃO: GoRun Eventos Esportivos & Prefeitura de Socorro 

ORGANIZAÇÃO: Corpus Esportes e Gouveia Marketing 

APOIO: Prefeitura  de Socorro 

 

INSCRIÇÕES (Somente pela internet): 

Procedimento: - preencher a ficha cadastral nos sites www.corpuseventos.com 

www.goruneventos.com.br ou minhasinscricoes.com.br até 01/11/2021, 

estando sujeitas a encerramento antes do prazo. O valor da inscrição individual 

dependerá do kit escolhido conforme abaixo: 

 
KITS / VALORES:  

 

KIT TOP STAR (Camiseta, pulseira luminosa, número do atleta, tag/chip para 

cronometragem, touca noel, máscara , sacochila, toalha atleta personalizada e 

SUPER medalha personalizada na chegada.  

 

Para quem comprar até 30/09/2021 (primeiro Lote) 

R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) 

 

Para quem comprar após 30/09/2021 (SEGUNDO Lote) 

R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) 
 

 

KIT LIGHT (Camiseta, Número do Atleta, Chip, tag/chip para cronometragem, 

touca noel, máscara, e SUPER medalha personalizada na chegada.  

 

Para quem comprar até 30/09/2021 (primeiro Lote) 

R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) 

 

Para quem comprar após 30/09/2021 (SEGUNDO Lote) 

R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) 

 

http://www.goruneventos.com.br/


               

 

KIT BASIC (Camiseta, Número do Atleta, Chip, tag/chip para cronometragem, 

máscara, e SUPER medalha Personalizada na chegada.  

 

Para quem comprar até 30/09/2021 (primeiro Lote) 

R$ 105,00 (cento e cinco reais) 

 

Para quem comprar após 30/09/2021 (SEGUNDO Lote) 

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) 

 

* Será concedido um desconto de 50% para maiores de 60 anos e também 

para os portadores de necessidades especiais (PNE com comprovação a ser 

apresentada na retirada do kit).  

 

Obs.: As inscrições poderão ser encerradas antes do dia 01/11/2021, caso 

seja atingido o número limite de inscrições. Excepcionalmente após esta 

data, havendo disponibilidade de vagas, as últimas inscrições poderão 

ser reabertas por tempo limitado. No dia da prova não estão previstas 

inscrições.  

- Os atletas menores de 18 anos (mínimo de 16) deverão ter suas inscrições 

efetivadas pelos pais ou responsáveis portando RG e CPF do menor e do 

maior. 

 

MODALIDADE: 

- Corrida de 7 km: de 16 anos em diante 

 

CATEGORIAS DE FAIXAS ETÁRIAS: 

- Infanto Juvenil (de 16 a 19 anos); 

- Adulto (de 20 a 39 anos); 

- Veterano (de 40 a 49 anos); 

- Master (de 50 a 59 anos); 

- Sênior (60 anos em diante); 

 

PREMIAÇÃO: 

- Troféu aos três primeiros no geral masculino e feminino; 

- Medalhão aos três primeiros de cada faixa etária na corrida; 



               

- Medalha de participação na chegada a todos os concluintes. 

 

KIT DE PARTICIPAÇÃO: 

- Além dos acessórios escolhidos de acordo com o kit escolhido na inscrição, 

todos os atletas receberão também 1 número de peito, 4 Alfinetes e 1 chip de 

cronometragem para ser colocado adequadamente no pé, sem dobrar ou 

amassar. 

ATENÇÃO: não serão efetuadas trocas de tamanho da camiseta ou kit. 

- Os kits de participação serão entregues no dia 11/12/2021 das 18:30h às 

20:30h no local de largada da prova. Evite chegar em cima da hora para evitar 

filas e transtornos! 

 
CLÁUSULAS GERAIS: 

1 - A prova será realizada com qualquer tempo, salvo por motivo de força 

maior. A prova terá a duração máxima de 1:10h (uma hora e 10 minutos) e o 

atleta que em qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, será 

convidado a se retirar da prova, pois não haverá mais apoio ao mesmo. 

2 - A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá 

determinar a suspensão da corrida, por questões de segurança pública, 

vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por 

qualquer motivo, esta será remarcada em uma nova data oportuna. 

3 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo conteúdo dos 

volumes dos atletas, nem tampouco pelo extravio de materiais ou prejuízo que 

porventura os atletas venham a sofrer antes, durante e após a sua 

participação. Portanto não haverá guarda-volumes no local da 

largada/chegada da prova. 

4 - Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de 

seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independentemente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio 

de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/participantes venham a 

sofrer durante a participação neste evento. 

5 - As despesas com transporte, hospedagem e alimentação correm por conta 

dos próprios atletas inscritos ou não. 

6 - Não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição ao atleta inscrito que, 

por qualquer motivo, desistir de participar do evento. 

7 - O atleta inscrito receberá um kit de participação na prova contendo o chip, 

número de competição e alfinetes para fixar o seu número à camiseta na altura 

do peito. A entrega dos kits de corrida acontecerá antes do evento das 18:30h 

às 20:30h no local da prova onde os atletas deverão, obrigatoriamente, 

apresentar o cartão de vacinação contra a COVID 19 comprovando pelo menos 

a primeira dose aplicada. O uso da máscara será obrigatório durante a largada, 

chegada e durante todo o tempo de circulação nesta área. 



               

8 - Os menores de 18 anos (mínimo de 16) poderão se inscrever na corrida, 

desde que suas inscrições sejam feitas pelos pais ou responsáveis portando 

RG e CPF do menor e do maior.  

9 - Para se inscrever o atleta deverá digitar um documento de identidade 

original (RG e CPF) do maior responsável. O mesmo original também deverá 

ser apresentado no ato da premiação para a comprovação da idade. 

Todos os atletas deverão correr com uma camiseta e fixar o número de corrida 

na parte dianteira para não ser desclassificado, bem como conferir seus dados 

cadastrais antes da largada. Havendo qualquer divergência nos dados na 

inscrição, o atleta deverá solicitar a correção no ato da entrega do kit. Esses 

dados estarão impressos na etiqueta contida no envelope do chip/número. 

Após a largada da prova não serão aceitas alterações no cadastro nem 

reclamações posteriores; 

10 - O chip deverá ser fixado adequadamente no cadarço do tênis do atleta, 

conforme instruções no mesmo. 

11 - Haverá postos de hidratação no meio do percurso e na chegada. 

12 - Não serão entregues kits, medalhas, etc, após a prova para aqueles que, 

mesmo inscritos, não participaram. 

13 – Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, 

assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for 

chamada. 

14 – Não será encaminhado o prêmio ao atleta que não comparecer ao pódio 

durante a cerimônia de premiação. 

15 - Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site: 

www.corpuseventos.com 

16 - O atleta deverá ter a máxima atenção na colocação correta do chip 

cumprindo as informações nele contidas, sob pena de não ter o seu tempo e 

colocação registrados pelo sistema. 

O chip deverá ser fixado no tênis passando por dois cruzamentos de cadarço, 

colado nas extremidades, formando um anel com a descrição "Este lado para 

cima" centralizado e voltado para cima do tênis, conforme descrito no mesmo. 

O chip não pode ser amassado, dobrado ou vincado, nem instalado de forma 

diferente da descrita acima. O Chip também não pode ser fixado em outra parte 

do corpo que não seja no peito do pé e acompanhando o prolongamento do 

mesmo no tênis. 

17 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do 

resultado do(a) atleta que não utilizou o chip na forma recomendada neste 

regulamento. 

18 – Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa 

avaliação médica para participação na prova pois a organização não se 

responsabilizará pela saúde dos mesmos. Também deverão apresentar o 

cartão de vacinação contra a COVID 19 comprovando pelo menos a primeira 

dose aplicada. 

19 - O atleta participante devidamente inscrito que cumprir as regras acima e 

cujo nome não figurar na listagem de resultados, poderá solicitar a verificação 

do seu resultado em até 48 horas após a divulgação do evento. 



               

20 - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância na prova 

que será garantida pelos órgãos municipais competentes. 

21 - Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários públicos no 

local. Não haverá guarda-volumes no local da largada/chegada da prova e os 

atletas serão responsáveis pelos seus pertences. 

22 - Condutas antidesportivas como violação do percurso, acusações sem 

procedência, descumprimento do regulamento e atitudes imorais, acarretarão 

na desclassificação do atleta. Também será desclassificado o atleta que: 

- Dificultar a ação de outros concorrentes; 

- Chegar sem o número ou o chip de identificação; 

- Colocar o chip de forma indevida; 

- Pegar carona com autos, bicicletas e similares; 

- Trocar o seu número de identificação e chip com outro atleta antes, durante 

ou depois da corrida; 

- Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores; 

- Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial; 

23 - Os organizadores e promotores não se responsabilizam por danos físicos 

sofridos pelos atletas ocorridos antes, durante ou após a corrida.  

24 - Todos os atletas inscritos declaram estar em perfeitas condições de saúde 

assumindo inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que por ventura 

venham a sofrer antes, durante ou depois da prova, ocasionado inclusive por 

falta de condições físicas. Também assumem a responsabilidade sobre as 

informações prestadas na ficha de inscrição e estão de total acordo com o 

regulamento da prova. 

25 - Todos os atletas inscritos cederão gratuitamente suas imagens para fins 

de divulgação do evento, assim como autorizam sua exposição nos mais 

diversos meios de comunicação, renunciando a quaisquer direitos de 

remuneração. 

26 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

27 - Declaração do Atleta: 

a. Declaro, nesta data e na qualidade de participante, que minha inscrição para 

participar da 1a. Night Run Luzes de Natal Socorro, promovido pela Prefeitura 

municipal de Socorro, previsto para ocorrer em 01/11/2021, dá‐se por minha 

livre e espontânea vontade.  

b. Reconheço e assumo integralmente os riscos de acidentes que podem 

ocorrer nestes tipos de evento.  

c. EU RECONHEÇO E ASSUMO LIVREMENTE TODOS OS RISCOS, 

CONHECIDOS OU NÃO, assumindo total responsabilidade pela minha 

participação.  

d. Como participante do evento, comprometo‐me a respeitar a legislação 

vigente, seja ela municipal, estadual ou federal, assumindo toda e qualquer 

consequência de meus atos no período de duração do evento e naqueles que a 

antecedem e a sucedem.  



               

e. O respeito à natureza em todas as suas formas e o respeito a terceiros, tanto 

física como moralmente, sejam eles participantes, assistentes, organizadores 

ou demais pessoas ou bens, é fundamental. Reconheço estas prioridades e 

comprometo‐me a respeitá‐las totalmente.  

f. Comprometo‐me a, quando observar qualquer perigo durante a minha 

participação no evento, informar a ORGANIZAÇÃO o mais rápido possível.  

g. USO DA IMAGEM: autorizo o uso e divulgação da minha imagem e voz, seja 

através de fotos, filmes e entrevistas, para veiculações em rádios, jornais, 

revistas, televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou 

publicitários pertinentes ao evento, sem acarretar ônus à ORGANIZAÇÃO, 

patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação.  

h. Declaro que estou em condições físicas e médicas adequadas para 

participar do evento. Estou ciente de que antes ou ao longo do mesmo pode 

ser efetuada a qualquer momento avaliação médica por parte da 

ORGANIZAÇÃO. Caso esta conclua de que minhas condições não permitam 

uma participação segura para mim e para terceiros, serei excluído da prova 

sem direito a qualquer ressarcimento ou obrigação por parte da 

ORGANIZAÇÃO. Estou igualmente ciente que a recusa em submeter‐me ao 

exame implicará igualmente em minha exclusão do evento. 


