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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
Data: 20 de maio de 2023 
Local: CAMPUS DA UNESP FRANCA à Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 
Largada: 10K às 19h 
                 5K E CAMINHADA 3K às 19h e 10 min 
 
ENTREGA DE KIT 
Atletas de Franca deverão obrigatoriamente retirar o kit na Street Sport, no Shopping 
do Calçado de Franca, à av. Hélio Palermo, 5001, loja 24/25 

Dia 19/05 (sexta-feira) – das 12 às 19h e 30 min 

Dia 20/05 (sábado) – das 10 às 14h 

* Atletas de outras cidades poderão retirar o kit no local da prova das 17:30 às 18h e 
45min no dia 20/05. 
 
 

1 - DA PROVA 

A 3ª NIGHT RUN, é realizada pela ACOFRANCA- Associação dos corredores de Franca 
em parceria com a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA e UNESP 
FRANCA 

b) A corrida será realizada no dia 20 de maio de 2023 às 19h, com largada e chegada 
no Campus da Unesp Franca, na Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900. 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrem pelo portal https://www.runnerbrasil.com.br e na loja Street Sport, 
no Shopping do Calçado de Franca.  

As inscrições serão divididas em dois lotes, com valores distintos: 
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PRIMEIRO  LOTE – Até 31 de março 

Corrida 5 e 10k -  R$95,00   

Caminhada  – R$85,00  

 

SEGUNDO LOTE – de 01  a 20 de abril (limitado a 1200 inscritos)  

Corrida 5 e 10k - R$100,00  

Caminhada – R$90,00 

 

TERCEIRO  LOTE – de 21 de abril a 15 de maio (limitado a 1200 inscritos) 

 Corrida 5 e 10k - R$115,00  

Caminhada – R$100,00 

Corredores a partir de 60 anos -   50% de desconto  

a) Todas as informações da prova encontram-se disponíveis no 
www.nightrunfranca.com.br. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail 
nightrunfranca@gmail.com.br ou ainda pelo whatsapp pelo 16 98101-3341 

b) A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos e ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições em função de 
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem aviso prévio. 

c) A inscrição na 3ª NIGHT RUN UNESP-HOSPITAL DO CÂNCER é pessoal e 
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer 
situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa, será 
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o 
atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão da Prova, seus patrocinadores, 
apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento. 

d) No ato da inscrição o atleta faz a opção pelo percurso (5k, 10k, caminhada 3k), 
sendo vedado a alteração posterior. 
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c) O valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista ou fique 

impossibilitado  de participar da prova, independente do motivo. 

3 - DO KIT 

O kit de participação do evento, vinculado à inscrição, é composto por: 
- Camiseta oficial 
- Sacochila 
- squeeze 
- Número de peito de uso obrigatório 
- Chip de cronometragem (exceto na caminhada) 
- Medalha pós-prova 
- brindes dos patrocinadores 
 
RETIRADA DO KIT 
Atletas de Franca deverão obrigatoriamente retirar o kit na Street Sport, no Shopping 
do Calçado de Franca, à av. Hélio Palermo, 5001, loja 24/25 

Dia 19/05 (sexta-feira) – das 12 às 19h e 30 min 

Dia 20/05 (sábado) – das 10 às 14h 

a) Atletas de outras cidades poderão retirar o kit no local da prova das 17:30 às 
18h e 45min no dia 20/05. 

b) Na retirada do kit  é pessoal e obrigatório apresentação de documento com 
foto  

c) É obrigatório a apresentação de comprovante de inscrição aos inscritos pelo 
site da Runner Brasil. 

 

4 – DA CLASSIFICAÇÃO 

a) A classificação será definida conforme sua colocação, sendo que, do primeiro ao 
quinto lugar o tempo considerado é o bruto (ordem de chegada) e nas demais  
classificações o tempo considerado será o líquido.  Havendo empate, prevalece o 
tempo do atleta de maior idade. 

b) A classificação nos percursos de 5 e 10k será do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) no 
Geral e os 03 (três) primeiros colocados em cada faixa etária. 
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c) Atletas inscritos pelo Complexo Santa Casa de Franca e Unesp Franca serão 
classificados conjuntamente, no geral do primeiro ao quinto lugar. 

5 – DA PREMIAÇÃO 

a) Todo atleta que completar o evento em conformidade com este REGULAMENTO, 
terá direito à medalha de participação 

b) GERAL 5 e 10k (masculino e feminino) 

Todo ATLETA com colocação entre 1º e 5º Lugares receberá além da medalha de 
participação:   

1º LUGAR: Troféu + prêmio em dinheiro no valor de R$600,00 + maleta Café Terreiro +  
tênis Olympikus Challenger 3 (Street Sport) 

2º LUGAR: Troféu + prêmio em dinheiro no valor de R$350,00 + maleta Café Terreiro 

3º LUGAR: Troféu + prêmio em dinheiro no valor de R$300,00 + maleta Café Terreiro 

4º LUGAR: Troféu + prêmio em dinheiro no valor de R$200,00 + maleta Café Terreiro 

5º LUGAR: Troféu + prêmio em dinheiro no valor de R$150,00 + maleta Café Terreiro 

 

C) FAIXAS ETÁRIAS (MASCULINO E FEMININO) 

1º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

2º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

3º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

 

D) CATEGORIA UNESP/COMPLEXO SANTA CASA - 5 e 10k (masculino e feminino) 

1º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

2º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 
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3º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

4º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

5º LUGAR: Troféu + pacote do Café Terreiro 

 

6 – DAS FAIXAS ETÁRIAS 

PERCURSO DE 5K 

14 A 24 ANOS 

25 A 29 ANOS 

30 A 34 ANOS 

35 A 39 ANOS 

40 A 44 ANOS 

45 A 49 ANOS 

50 A 54 ANOS 

55 A 59 ANOS 

60 A 64 ANOS 

65 A 69 ANOS 

A partir de 70 ANOS 

 

PERCURSO DE 10K 

16 a 24 anos 

25 a 29 anos 

30 a 34 anos 
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35 a 39 anos 

40 a 44 anos 

45 a 49 anos 

50 a 54 anos 

55 a 59 anos 

60 a 64 anos 

65 a 69 anos 

A partir de 70 anos 

a) Para fins de enquadramento na faixa etária é considerado o ano de nascimento do 
inscrito e não sua data de nascimento.  

7 -Premiação por equipe 

As cinco equipes com maior numero de atletas inscritos  receberão troféus (1º ao 5º lugares) 

 Para a apuração, considera-se o número  de atletas inscritos. 
 

8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Declaro que estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a 
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este 
evento. 

Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por 
mim causados durante a minha participação neste evento. 

Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive 
direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a 
serem auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão 
de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, 
licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente 
disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros 
eventos. 
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9 - REGRAS ESPECÍFICAS 

a) A idade mínima exigida para participar na corrida de 10 km é de 16 anos completos, 
no mesmo dia da competição, e a idade mínima exigida para os 5 km é de 14 anos 
completos no mesmo dia da competição. 

c) O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido meio auxiliar para alcançar 
qualquer tipo de vantagem, sendo que, comprovada a infração, o atleta será punido 
com sua desclassificação; 
 
d) É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico 
sem prévia autorização, por escrito, da organização; 
 
e) A participação é individual; 

f) O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e 
treinou adequadamente para o evento. 
 
11 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

a) Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação  e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 
da sua participação antes, durante e depois do evento; 

b) O atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de 
arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, 
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo; 

c) Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção. 
Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA, sob 
responsabilidade destas; 

d) O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 
emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão; 



 
 

Contatos: e-mail: nightrunfranca@gmail.com - www.nightrunfranca.com.br 
Fone: 16-99205-6478 

 

 

 

e) A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 
para a orientação dos participantes; 

f) Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e guarda-volumes 
localizados próximos da largada e chegada; 

O guarda volumes estará disponível uma hora antes da largada e 2 horas após. 

g) A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no Guarda-
Volumes tais como; relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos 
eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc; 

h) A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-
volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova; 

j) Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas; 

k) Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido 
entrar na pista de largada antes da sinalização dada pela organização. 

l) A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, 
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, 
a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 
do mesmo; 

m) Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior; 

o) O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e 
patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores; 

p) Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não 
comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova; 

q) Não haverá a possibilidade de alterar os dados contidos na ficha de inscrição, tais 
como nome do participante, equipe, tamanho da camiseta, cidade ou modalidade. 
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r) O número de peito deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta; sendo que 
qualquer mutilação ou má visualização de tal número implicará na desclassificação do 
atleta ou ainda poderá ser retirado antes do funil de chegada pelos fiscais do evento; 

t) O posicionamento escolhido pelo atleta nos locais de largada, disponíveis no evento 
ou disponibilizados pela organização é de única e exclusiva responsabilidade do 
mesmo; 

u) Os atletas com pace abaixo de 4minutos/km serão convidados a se posicionarem na 
frente do pelotão de largada. 

v) A organização reserva-se ao direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento 
sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento, informando estas alterações 
na retirada do Kit e no www.nightrunfranca.com.br 

x) A Organização arcará com seguro de vida e acidentes pessoais para todos os atletas 
regularmente inscritos. 

 

 


