
CORRIDA DE RUA EM COMEMORAÇÃO AOS 167 
ANOS DE BOTUCATU SP 

 
1-O Evento Esportivo "CORRIDA 167 ANOS BOTUCATU SP”, prova pedestre, 
com participação de ambos os sexos, será realizada no dia 01 de maio de 
2022, com largada em frente a Pinacoteca, Av. Dom Lúcio, Centro Botucatu 
Estado de São Paulo, fazendo parte dos Eventos em Comemoração dos 167 
anos do Aniversário da Cidade de Botucatu que denominamos "PROVA". 
1.1 – Haverá também a Corrida Kids, com largada após encerramento da 
Corrida Geral. 
2.Percurso: 
2.1-Um percurso a ser percorrido pelos inscritos com distância de 5,10 KM, 
aferida oficialmente, para Corrida, denominada CORRIDA 5,10 KM.  
2.2 - O percurso tem a largada e Chegada na Av. Dom Lúcio, em frente a 
Pinacoteca centro da Cidade de Botucatu. 
2.3 - A estrutura para os participantes será montada ao redor da Pinacoteca, 
estrutura de informações, guarda-volumes, banheiros químicos, barracas de kit, 
podium, barraca de apoio, palco, e barracas dos apoiadores. 
2.3 - A Organização e as empresas envolvidas não têm responsabilidade sobre 
o atendimento médico. No entanto, haverá, para qualquer tipo de emergência, 
serviço de ambulância no percurso e na chegada. O atendimento médico de 
emergência será efetuado na rede pública, sob a responsabilidade desta. O 
participante ou o acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento, eximindo a organização e as empresas envolvidas de 
qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até o atendimento 
médico. 
2.4 - A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
monitores para a orientação dos participantes. 
2.5 - Haverá 01 (um) posto de água no percurso e um posto na chegada. 
2.6 - PROGRAMAÇÃO do Evento é: 

 7h 50 min - Início do aquecimento/alongamento  
 08:00 h - Largada da Corrida. 
 09:30 h- Largada da Corrida Kids  
 10h:15 min- Início cerimonial de premiação. 

2.7 - A Central de Informações atenderá através do e-mail: 
acobbotucatu@gmail.com 
2.8 - O Evento tem limitação de no máximo 1.000 (mil) participantes. 
2.9 – Cabe ao atleta interessado em participar da corrida em fazer a sua 
inscrição o quanto antes, pois, por questões de logística, em hipótese alguma o 
número de inscrições será aumentado. 
2.10 -LOCAIS DE INSCRIÇÕES: 
Online pelos sites: www.runnerbrasil.com.br 
- Equipes, Técnicos, Assessorias – Deverão entrar em contato com a 
Organização pelo e-mail: acobbotucatu@gmail.com 
2.11 - VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
1º Lote: R$ 60,00 (sessenta reais) + taxa – de 14/02/2022 à 14/03/2022 
2º Lote: R$ 70,00 (setenta reais) + taxa – de 15/03/2022 à 10/04/2022 
3º Lote: R$ 80,00 (oitenta reais) + taxa – 11/04/2022 à 22/04/2022 



 
2.11-1 As Equipes, poderão se beneficiar de uma inscrição gratuita a cada 
10 (dez) inscritos (inscreve 10 paga 9) neste caso, deverão entrar em 
contato com a Organização pelo e-mail: acobbotucatu@gmail.com , para 
orientação e procedimentos. 
 
2.12 - Participante com 60 ou mais anos (Data base 31/12/2022), e atletas 
portadores deficiências: Valor Total da Inscrição (a ser pago) = Valor da 
Inscrição (50% de desconto), vigente na data da realização + Valor da 
taxa. 
2.13 - Participantes com 60 ou mais anos e ou com necessidade 
especiais, só poderão retirar o kit participação pessoalmente" onde 
deverão apresentar comprovação. 
2-14 - A data base para cálculo da idade do participante acima de 60 anos ou 
mais é 31/12/2022. 
2.15 - Inscritos na Corrida, participantes com 60 ou mais anos, só poderão 
retirar o kit participação pessoalmente. 
2.16 - Participante com 60 ou mais anos, participante Categoria Especial, só 
terá sua inscrição aprovada após conferência da comprovação desta situação 
na retirada do kit participação. 
2.16 - Caso exista má fé na inscrição, tentando ludibriar a organização, a 
mesma será cancelada e o valor da inscrição não será devolvido, devendo o 
participante realizar nova inscrição, caso ainda haja vaga, pagando novamente 
seu valor integral se quiser participar da prova. 
2.17 - O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. 
2.17.1 – Sendo permitida a substituição do atleta até 15 (quinze) dias antes da 
realização do evento, o pedido deverá ser feito obrigatoriamente através do e-
mail: acobbotucatu@gmail.com 
2.18 - O participante deve apresentar obrigatoriamente, na retirada do kit 
participação, a confirmação do pagamento de sua inscrição.  
2.19 -  A idade mínima para participação da Corrida, de 14 anos. O participante 
que ludibriar a Organização referente a sua idade não terá direito a qualquer 
premiação e toda a responsabilidade sobre qualquer ato ou acontecimento é de 
total responsabilidade de seus pais ou responsáveis ou de quem o inscreveu, 
omitindo esta condição da Organização. 
2.20 - O preenchimento de todos os campos na inscrição é obrigatório para que 
a inscrição seja aceita como válida e, assim, reconhecida pela Organização. 
Somente desta maneira o participante será reconhecido oficialmente na prova. 
2.21 - O regulamento da prova está publicado no site: www.runnerbrasil.com.br 
Para finalizar a inscrição online é preciso dar aceite de lido. No caso de 
inscrições realizadas em algum ponto esporádico da prova, que não o online, o 
participante tem acesso ao regulamento no site da prova. A Organização 
considera que ao participar da prova o mesmo está dando aceite no 
regulamento. 
2.22 - REGULAMENTO e ACEITE: O participante deverá ler minuciosamente o 
Regulamento e dar aceite no mesmo via online. É muito importante, que antes 
de fazer sua inscrição leia atentamente o mesmo. A organização considera que 
todos os inscritos na prova tem pleno conhecimento do regulamento. 
2.23 - A inscrição poderá ser realizada por terceiro. Neste caso a Organização 
entende que :Se o participante deu a responsabilidade e confiou no terceiro 
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para fazer sua inscrição, a Organização tem fé sobre a veracidade dos dados 
cadastrais do participante pelo inscrito e que este está dando aceite no 
regulamento.Com isto, a Organização se dá no direito se reconhecer que o 
inscrito tem pleno conhecimento do regulamento. A pessoa que está realizando 
a inscrição assume toda e qualquer responsabilidade existente da participação 
deste inscrito. 
Deverá assumir o compromisso de informar o participante inscrito sobre 
Regulamento e seu aceite.  
A Organização considera que qualquer inscrito ao participar da prova 
automaticamente tem ciência e deu aceite no regulamento. Tal atitude, de 
passar a terceiros a realização da inscrição, não exime o participante inscrito, 
de qualquer clausula existente neste regulamento. 
2.24 - Em hipótese alguma, o participante poderá trocar o nome dado no 
momento de sua inscrição, depois tê-la adquirido. 
2.25 - O participante não pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu 
número de peito e seu chip, por qualquer que seja o motivo, sob pena de 
desclassificação e de coibição de participação em futuros Eventos da empresa 
organizadora. 
2.26 - O participante, por si e por seus herdeiros, assume toda a 
responsabilidade pela sua participação na prova. 
O participante, independente da categoria da qual participará, isenta de toda e 
qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores e as 
Empresas envolvidas na prova, de quaisquer responsabilidades que possam 
existir sobre sua participação na prova 
2.27 - O participante para participar da prova, deverá estar treinado, gozando 
de boa saúde, e estar rigorosamente em dia com sua avaliação médica, visto 
que a Organização não tem como ter conhecimento do estado de saúde de 
cada participante. A Organização dá fé que os inscritos estão cientes que só 
podem participar da PROVA, após avaliação criteriosa e liberações de seus 
médicos. 
2.27 - São de responsabilidade do participante, as despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias 
ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da 
mesma. 
2.28 -  O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra 
gravação contendo imagens de sua participação na prova para finalidades 
legítimas. 
2.29 - A cada participante será fornecido um número de peito com alfinetes que 
deve ser usado visivelmente no peito, sem rasuras ou alterações. 
2.30 - Não será permitida a premiação de nenhum atleta que não estiver com 
seu número no peito na passagem pela chegada da prova. 
2.31 - Fica a critério da Organização a opção do participante fazer uso do chip 
de cronometragem padrão ou do chip descartável. No caso do uso do chip 
padrão, o participante tem a obrigação de devolvê-lo após o término da prova, 
para recebimento da medalha de participação. 
2.31.1 O atleta que não devolver o chip retornável será efetuado, a cobrança 
do mesmo, com custo atual de R$ 15,00 (quinze reais), através de emissão de 
boleto bancário no CPF informado no ato da inscrição, e de coibição de 
participação em futuros Eventos da empresa organizadora, caso o pagamento 
não seja efetuado. 



2.32 - O tamanho das camisetas será escolhido no momento da inscrição. As 
camisetas serão disponibilizadas nos tamanhos Baby Look M Feminina, P 
Unissex, M Unissex, G Unissex e GG Unissex. 
2.33 -  Como as camisetas são confeccionadas, em tecido a ser escolhido pela 
Organização, com antecedência, onde os tamanhos das camisetas são 
estimados de acordo com as inscrições já realizadas até a data do início da 
confecção. Portanto, o participante que deixar para retirar seu kit de 
participação no final do horário previsto da entrega, poderá estar sujeito, a não 
ter o tamanho de camiseta que deseja e terá que se sujeitar de acordo com a 
disponibilidade de tamanhos de camisetas, existentes. 
2.34 - O participante não poderá alegar impossibilidade de participar da corrida, 
caso não tenha camiseta com tamanho especificado na inscrição realizada. 
2.35 - A Organização se reserva no direito, de não realizar a troca do tamanho 
de camiseta, que o participante solicitou no ato de sua inscrição, na retirada do 
kit de participação; 
2. 36 - ENTREGA DO KIT PARTICIPAÇÃO 
Datas: LOJA DA TRACK&FIELD 
Dia - 29/04/2022 – Horário: das 10:00 às 19:00 horas 
Dia – 30/04/2022 – Horário: das 10:00 às17:00 horas 
Local: AV. DOM LÚCIO, 610 

Centro de Botucatu – SP 

2.37 – No dia da prova haverá entrega do kit participação apenas para os 
atletas não moradores da cidade de Botucatu, no horário dàs:06:30 às 
07:30 horas. 
2.37.1 - Para moradores de Botucatu, não haverá entrega do kit de 
participação no dia da prova. 
2.38 – Inscritos na Corrida, Participantes com 60 ou mais anos (31/12/2022), só 
poderão retirar o kit participação pessoalmente- onde deverão apresentar 
comprovação e o comprovante de pagamento. 
2.39 - . Outra pessoa poderá retirar o kit participação para o participante 
inscrito. Para tal, esta pessoa, deverá trazer uma autorização por escrito 
devidamente preenchida e assinada contendo os dados, fone do inscrito e o 
comprovante de pagamento 
Importante: participante com 60 ou mais anos, participante Categoria Especial, 
não podem ser representados por terceiros na retirada do kit participação. 
Exceções poderão ocorrer a critério da organização. 
2.40 - O KIT PÓS PROVA será composto por medalha, será entregue somente 
durante a Prova, após a chegada, 
2.40.1 - O KIT PÓS PROVA só pode ser entregue pela organização mediante a 
entrega da serrilha escrita RETIRADA KIT PÓS PROVA junto ao nº de peito e 
ou se for o caso, devolução do chip retornável. 
2.42 - A Direção Geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer 
inscrição. 
2.43 - O participante deverá se manter exclusivamente na pista do percurso 
durante a execução da prova. 
2.44 - É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O 
participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. A não observância destas 
regras implicará a desclassificação do participante na prova. 



2.45 - Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, 
será passível de desclassificação. 
2.46 -  A Corrida terá duração máxima de 1h 10min (uma hora e dez minutos), 
sendo que o participante que não estiver dentro do tempo projetado, não terá 
seu tempo registrado, visto que os equipamentos (tapete) de cronometragem 
serão desligados para apuração dos resultados. 
2.47 - O Tempo de apuração utilizado pela organização na prova para dar a 
classificação dos participantes, terá a listagem de classificação dos corredores 
levando-se em conta o tempo líquido dos participantes. 
2.48 - CATEGORIAS 
2.48.1 – Deficientes: Neste EVENTO haverá premiação específica apenas para 
ACD (atleta com deficiência), na condição de CADEIRANTE. 
2.48.2 – Geral Faixas Etárias 

MASCULINO FEMININO 

FX 1419 FX 1419 

FX 2024 FX 2024 

FX 2529 FX 2529 

FX 3034 FX 3034 

FX 3539 FX 3539 

FX 4044 FX 4044 

FX 4549 FX 4549 

FX 5054 FX 5054 

FX 5559 FX 5559 

FX 6064 FX 6064 

FX 6569 FX 6569 

FX 7074 FX 70 ACIMA 

FX 75 ACIMA CADEIRANTE 

CADEIRANTE  

  

 
REGULAMENTO CORRIDA KIDS 

 HORÁRIO DA LARGADA: 09:15 HORAS 

A corrida KIDS Terá largada por “BATERIAS” de acordo com as faixas etárias 
deste regulamento, com intervalo de 5 minutos, e, de acordo com a faixa etária 
e distâncias estipuladas de cada “BATERIA”. 

 DIVISÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS CORRIDA 

 Fraldinha – até 5 anos -       30 Metros 

 de 6 a 7 anos de idade -      70 Metros       

 de 8 a 9 anos de idade -     150 Metros 

 de 10 a 11 anos de idade - 300 Metros 

 de 12 a 13 anos de idade - 400 Metros 

 PREMIAÇÃO 



Todos participantes receberão a medalha de participação do evento. 

Serão premiados com troféu os três (3) primeiros colocados de cada faixa 
etária Masculino e as três (3) primeiras colocadas de cada faixa etária 
Feminina. 

Fraldinha não terá premiação com troféu, apenas medalha de 
participação. 

 

 QUANTIDADE INSCRIÇÕES CORRIDA KIDS:    200 inscrições 
 VALOR INSCRIÇÃO  

 
KIDS $ 35,00 (trinta e cinco reais) + tarifa 
 

 Tamanho das camisetas 

Nº 8 / Nº10 / Nº 12 / Nº 14 / Nº 16  

2.49 - PREMIAÇÓES: 
2.49.1 – GERAL 
Troféus para os cinco (05) primeiros colocados masculinos e femininos, por 
ordem de chegada, a partir do tiro de largada, que tenham passado pelos 
postos de controle de tempo. 
2.49.2 – FAIXAS ETÁRIAS  
Troféus para os três (03) primeiros colocados masculinos e femininos, por 
ordem de chegada, a partir do tiro de largada, que tenham passado pelos 
postos de controle de tempo. 
2.49.3 –CADEIRANTES 
Troféus para os três (03) primeiros colocados masculinos e femininos, por 
ordem de chegada, a partir do tiro de largada, que tenham passado pelos 
postos de controle de tempo. 
2.49.4 – EQUIPES 
Troféu para maior equipe em número de participantes. 
Troféu para a equipe de melhor rendimento, que será apurado dentro dos 6 
(seis) primeiros classificados (***) 
(***) Para caracterizar equipe é necessário no mínimo 6 (seis) atletas 
inscritos. Importante o responsável se preocupar em orientar seus atletas 
quando da inscrição, colocar o nome da equipe de forma idêntica. 
2.49.5 – Não haverá dupla premiação  
2.49.6 – Todos participantes receberão medalha de participação. 
2.50 - Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor 
Geral da prova até 30 minutos após a divulgação do resultado.  
2.51 - A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso 
condições de catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes. 
2.52 - Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a 
sofrer durante o transcurso da prova não serão de responsabilidade dos 
organizadores, patrocinadores e empresas envolvidas na prova. Não haverá 
reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante, independente de 
qual for o motivo. 



2.53 - O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido ao participante. 
Não devem ser deixados objetos de valor no guarda-volumes. Não 
recomendamos que sejam deixados objetos como relógios, roupas ou 
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, 
cheques, cartões de crédito etc. O extravio de material ou prejuízo que por 
ventura o participante venha a sofrer durante sua operacionalização no evento 
não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores e ou 
apoiadores da prova. Sugerimos que o guarda-volumes seja utilizado apenas 
para guardar objetos sem valor, devidamente acondicionado. Não haverá 
reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor correspondente a 
qualquer objeto deixado no guarda volumes. O Guarda-Volumes será 
acondicionado de acordo com a numeração de peito. Na retirada dos pertences 
deverá apresentar o nº e peito usado na Prova. 
2.54 - Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora que tem 
a decisão final. 
2.55 - A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos 
dados cadastrais. No ato da retirada do Kit participação o participante tem 
obrigação de conferir: 
-Seus dados principais que estão na etiqueta 
-O conteúdo do Kit participação. 
 
2.55 - Os resultados da PROVA serão publicados no site 
www.runnerbrasil.com.br 
2.56 - A Organização e empresas envolvidas no evento poderão realizar 
sorteio(s) de produto(s) e outros, seguindo regras próprias e não avisadas aos 
participantes com antecedência, desde que façam as devidas aprovação junto 
aos órgãos competentes. 
2.57 - Protocolo Sanitário 
O protocolo endereça medidas especificas para cada momento da prova 
entrega de kits, largada, percurso, arena. 
2.58 - Obrigatoriedade do uso de máscara nas arenas e áreas comuns do 
evento - opcional no percurso para atletas; caso atletas precisem trocar de 
máscaras, o staff poderá fornecer uma; 
2.59 - Implantação das Arenas ajustada para manter distanciamento social 
mínimo. 
2.60 - Não será permitida a entrada de acompanhantes na entrega de kits, 
arenas de largada ou chegada. 
2.61 - Descarte de máscaras, faça nas lixeiras disponíveis na arena; 
2.62 - Como Recomendações Gerais aos Atletas, temos a 
Passar: 

 Façam check-ups básicos diários, conferindo sintomas e temperatura. 
Procure realizar o máximo de isolamento social possível na véspera da 
prova. 

 Ficar atento para os riscos pós-covid. O comprometimento cardíaco tem 
sido descrito como complicação frequente na COVID-19, o que 
representa um alerta para a necessidade de investigação de lesões 

miocárdicas, especialmente miocardite, nos acometidos pela doença. 
 A organização da prova recomenda que os atletas façam um check-up 

ainda mais rigoroso do que aquele realizado antes de uma prova, 



incluindo testes ergométricos e cardíacos, a fim de garantir máxima 
segurança. 

 Lave as mãos frequentemente com sabão e água. O Staff da prova 
estará sempre disponível para ajudar. 

 Em caso de espirro ou tosse, cubra a boca e o nariz com o seu braço. 
Evite usar as mãos. Siga as regras de higiene. Se a tosse persistir, 
procure o Staff ou o posto médico mais próximo. 

 Não compartilhe itens de uso pessoal, como garrafas d'água ou 
acessórios. 

 Seja responsável: não compareça ao evento caso não se sinta bem ou 
tenha sintomas de COVID-19. 

2.63 - Atleta poderá retirar kits para terceiros desde que leve autorização por 
escrito e uma cópia da identidade do atleta, solicitante. 
2.63.1 - O local terá Álcool em Gel espalhados; 
2.64 - Uso de máscara obrigatório nas Arenas de Largada. 
Atletas que se recusarem a usar máscara serão desclassificados e orientados 
a sair da arena como medida de proteção aos demais corredores; 
2.65 – Se proteja, não compartilhando itens individuais de qualquer tipo, como 
copos, garrafas d'água e outros acessórios. 
2.66 – Os Staff estarão orientando a formação de filas, acessos e boas 
práticas;  
2.67 - Plano de comunicação específico para as medidas de prevenção. 
2.68 - A área de banheiros químicos será dimensionada de forma a manter o 
distanciamento dos atletas. 
2.69 - Largada garantindo o distanciamento 
2.70 - Uso obrigatório de máscara em todo o fluxo de largada. 
2.70.1 No Percurso o uso de máscara é recomendado, mas não será 
obrigatório ao longo do percurso; o uso segue sendo obrigatório nas arenas de 
largada e chegada. 
2.71 - -Corredores serão orientados a manter-se à direita. 
Corredores que desejem fazer ultrapassagem deverão preferir usar o lado 
esquerdo, a exemplo da orientação de tráfego. 
2.72 - Recomendação de que o atleta considere levar sua própria hidratação, a 
depender da prova, de forma a diminuir o fluxo nas áreas de hidratação do 
percurso e chegada. 
2.73 - Na Arena de Chegada 
2.73.1 - Uso de máscara obrigatório na Arenas de Chegada. Caso o atleta não 
disponha de máscara, o staff estará posicionado no fluxo de chegada e poderá 
fornecer uma. 
2.74 - Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a 
Organização Técnica 


