CORRIDA GRÊMIO 2019
REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA

1. O EVENTO
A Corrida Grêmio 2019, em comemoração aos 116 anos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, será
realizada no dia do aniversário do tricolor gaúcho.

2. DATA, LOCAL E HORÁRIO
A corrida será realizada no dia 15 de setembro de 2019, na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo
Brentano, nº 110 – Porto Alegre/RS).
As largadas serão realizadas nos seguintes horários:
• 8h: Corrida
• 8h: Caminhada
• 9h30min: Corrida Kids
Os atletas deverão chegar ao local de largada com no mínimo meia hora de antecedência do horário
oficial de largada.

3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
O evento acontecerá na data marcada, mesmo na ocorrência de chuva.

4. PERCURSOS
A prova será disputada nas seguintes distâncias:
• Corrida: 3km, 5km e 10km
• Caminhada (Participativa, sem premiação ou classificação.): 3km
• Corrida Kids (Participativa, sem premiação ou classificação.):
o 3 a 4 anos: 50m
o 5 a 6 anos: 60m
o 7 a 8 anos: 80m
o 9 a 10 anos: 115m
o 11 a 13 anos: 200m

5. DURAÇÃO DO EVENTO
As provas do evento terão duração máxima de uma hora e trinta minutos. Quem não completar a prova
nesse tempo será automaticamente desclassificado.
6. QUEM PODE PARTICIPAR DO EVENTO
Poderão participar da prova os atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o
Regulamento Oficial da Prova.
A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é a seguinte, em cumprimento as Regras
Oficiais da IAAF: provas com percurso até 5km - 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do
ano da prova; provas com percurso menor que 10km - 16 (dezesseis) anos completos até 31 de
dezembro do ano da prova; provas com percurso de 10km até 30km - 18 (dezoito) anos completos até
31 de dezembro do ano da prova.

7. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas pelos sites www.corridadogremio.net e www.esportif.com.br e estão
sujeitas à taxa de conveniência.
O valor da taxa de inscrição para a corrida e para a caminhada será de R$ 105,00, com direito ao kit
(composto por uma camisa, número e chip).

Atletas com idade igual ou superior a 60 anos tem 50% de desconto no valor da inscrição, de acordo
com o Estatuto do Idoso = R$ 52,50
1º Lote Promocional – até 25/08/2019:
• Corrida, Corrida Kids e Caminhada – Não sócio: R$ 85,00
• Corrida, Corrida Kids e Caminhada – Sócio do Grêmio: R$ 76,50
• Corrida e Caminhada – Idoso: R$ 52,50
2º Lote Promocional – de 26/08/2019 à 08/09/2019:
• Corrida, Corrida Kids e Caminhada – Não sócio: R$ 95,00
• Corrida, Corrida Kids e Caminhada – Sócio do Grêmio: R$ 85,50
• Corrida e Caminhada – Idoso: R$ 52,50
3º Lote – de 09/09/2019 ao último dia de inscrição:
• Corrida, Corrida Kids e Caminhada – Não sócio: R$ 105,00
• Corrida, Corrida Kids e Caminhada – Sócio do Grêmio: R$ 94,50
• Corrida e Caminhada – Idoso: R$ 52,50
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 14/09/2019, conforme orientações abaixo:
• Do dia 10/09/2019 ao dia 12/09/2019 as inscrições serão somente no site por cartão de crédito,
não sendo possível o pagamento via boleto.
• No dia 12/09/2019, as inscrições no site encerram às 18h.
• Nos dias 13 e 14/09/2019 os atletas poderão realizar inscrição em dinheiro ou cartão de
crédito/débito somente na loja Decathlon - Av. Dr. Nilo Peçanha, 2061, bairro Três Figueiras,
Porto Alegre/RS, sem taxa de conveniência.
As inscrições poderão ser encerradas antecipadamente caso atinja o limite técnico previsto para o
evento.
A inscrição da Corrida Grêmio 2019 é pessoal e intransferível.
Caso o atleta queira efetuar a alteração da prova em que esteja competindo (3km, 5km ou 10km), será
cobrada uma taxa de R$ 50,00 e esta alteração só poderá ser feita durante a entrega de kits.
A quantia paga pela inscrição não será devolvida caso o atleta comunique a desistência da corrida fora
do prazo de 07 dias a contar da data da inscrição no site, conforme previsto no art. 49 do Código de
Defesa do Consumidor, através do e-mail eventos@arenapoa.com.br. O valor da taxa de conveniência
não será reembolsado.
O valor da inscrição não será devolvido caso o atleta não compareça ao evento.

8. INSCRIÇÕES PARA GRUPOS DE CORRIDAS
Haverá benefício para grupos de corrida:
• A cada 15 inscrições efetivadas, a 16ª é gratuita, desde que utilize o link específico para essa
modalidade, no site do evento.
•

Os 03 grupos de corrida que inscreverem mais atletas, ganharão 08 ingressos/cada para assistir
ao jogo Grêmio x Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

•

Serão distribuídos 24 ingressos no total, que deverão ser retirados logo após a cerimônia de
premiação por representantes dos grupos, inscritos para a prova, mediante documentos originais
de identidade.

•

Caso o jogo Grêmio x Goiás aconteça em data anterior a da Corrida do Grêmio 2019 ou seja
adiado pela CBF para outra data posterior, o prêmio passa a ser 08 ingressos/grupo para o

primeiro jogo do Grêmio posterior à Corrida, pelo Campeonato Brasileiro, a ser realizado na
Arena do Grêmio.

9. KITS
O kit será composto por:
• 01 camiseta manga curta
• 01 número para o peito
• 01 chip (exceto para Caminhada e Corrida Kids)
• 01 medalha de participação
A medalha será entregue somente para atletas que completarem o percurso no período previsto no item
5 deste Regulamento.
É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passível de
desclassificação o participante que não cumprir este artigo.
O número de peito somente conterá o nome do participante caso a inscrição do mesmo seja feita até 15
dias úteis antes do evento.
É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo.

10. RETIRADA DOS KITS
Os kits serão entregues nos dias 13 e 14 de setembro de 2019, na loja Decathlon da Av. Dr. Nilo
Peçanha, 2061, bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS.
No dia 13 a entrega será das 14h às 21h e no dia 14, das 11h às 18h.
Atletas de municípios distantes de Porto Alegre devem entrar em contato pelo e-mail
eventos@arenapoa.com.br para consultar a disponibilidade de retirada do kit no dia da corrida. Haverá
um limite de entrega de kits no dia do evento e não há garantia de atendimento de todos os atletas desta
forma.
Não serão entregues kits após a data do evento.
O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição e será entregue mediante
disponibilidade do estoque. O kit deve ser conferido no momento da retirada. Não serão efetuadas trocas
referentes ao tamanho da camiseta.
A retirada dos kits deverá acontecer de modo individual. Não será permitido que uma pessoa retire dois
ou mais kits.
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização específica
para este fim. O modelo de autorização encontra-se no site www.corridadogremio.net.
• A pessoa autorizada somente poderá retirar o kit de um atleta.
A retirada do kit e do chip para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos deve ser realizada
pessoalmente pelo atleta inscrito, apresentando o documento original de identidade.

11. PREMIAÇÃO
A Corrida Grêmio 2019 terá classificação Geral Masculino e Geral Feminino.
Haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados nas provas de 3km, 5km e 10km,
sendo considerado para classificação do pódio de premiação, o tempo bruto dos atletas pela ordem de
chegada.

Haverá premiação com 02 ingressos para o jogo Grêmio x Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, para:
• Os 40 primeiros atletas que completarem a Corrida 3Km – Masculino;
• Os 40 primeiros atletas que completarem a Corrida 3Km – Feminino;
• Os 40 primeiros atletas que completarem a Corrida 5Km – Masculino;
• Os 40 primeiros atletas que completarem a Corrida 5Km – Feminino;
• Os 40 primeiros atletas que completarem a Corrida 10Km – Masculino;
• Os 40 primeiros atletas que completarem a Corrida 10Km – Feminino.
Para a premiação com ingressos serão considerados os tempos líquidos.
Serão distribuídos 480 ingressos no total (02 por atleta), que deverão ser retirados logo após a cerimônia
de premiação, mediante documento original de identidade e número do peito.
Caso o jogo Grêmio x Goiás aconteça em data anterior a da Corrida do Grêmio 2019 ou seja adiado pela
CBF para outra data posterior, o prêmio passa a ser 02 ingressos/atleta para o primeiro jogo do Grêmio,
posterior à Corrida, pelo Campeonato Brasileiro, a ser realizado na Arena do Grêmio.
O atleta que não estiver presente na cerimônia de premiação não poderá reclamar seu troféu ou seus
ingressos junto à organização do evento.
Caso o atleta não respeite o Regulamento da Prova e/ou não preencha corretamente o formulário de
inscrição, a organização do evento se resguarda o direito de não entregar as premiações.
Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de
forma legal e sem descumprimento deste regulamento receberão medalhas de participação.
Não haverá premiação para a Corrida Kids ou para a Caminhada, além da medalha da participação.
Os resultados oficiais da Corrida Grêmio 2019 serão informados antes da cerimônia de premiação e
também serão divulgados através do site oficial do evento, no prazo de até 48 horas após o término do
evento.
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta
minutos após a divulgação, no dia do evento.

12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A data, o horário e o percurso das etapas são sujeitos à alteração.
Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e completa avaliação
médica prévia à participação no evento.
A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de primeiros
socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de emergência será efetuado
na rede pública.
Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação
dos participantes.
Serão colocados à disposição dos atletas inscritos sanitários e guarda-volumes.
A organização não será responsável pela guarda de qualquer tipo de objeto deixado no guarda-volumes
do evento pelos participantes da corrida. Este serviço é uma cortesia aos participantes.
É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O atleta deverá observar o trajeto,
não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento
destas regras causará a desclassificação do atleta.

É proibido utilizar durante o percurso ou subir ao pódio com vestimenta alusiva a outro clube de futebol
que não seja o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova.
Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios resultarão na
desclassificação do participante.
• Atletas com deficiência visual poderão ter o auxílio de atleta-guia. O atleta-guia não deverá, em
momento algum, empurrar, puxar ou propelir o atleta. O método de condução deverá ser através
de uma corda que irá ligar ambos, através dos braços, mão ou dedos.
A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabiliza por
prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros ou outros participantes, sendo seus
atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
Poderão os realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos,
vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes.
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
O Regulamento da Prova está sujeito a alterações sem aviso prévio.

13. TERMO DE RESPONSABILIDADE
No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE,
parte integrante deste regulamento.
•

Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade,
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da
mesma.

•

Ao inscrever-se, o atleta declara estar em boa forma física e apropriadamente preparado para
esta prova e isenta de qualquer responsabilidade os realizadores, patrocinadores e apoiadores,
em seu nome e de seus sucessores.

•

Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível.

•

O atleta disponibiliza seus dados e autoriza os realizadores, patrocinadores e apoiadores do
evento, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou
qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.

•

Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e voz
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão
ou qualquer outro tipo de transmissão em qualquer meio de comunicação. Autoriza também a
utilização de suas imagens, obtidas durante a realização do evento, para fins de divulgação das
marcas Arena, Grêmio, Decathlon, Orange Sports, MFCom, entre outros apoiadores, e dos
eventos realizados (incluindo etapas futuras), para utilização no próprio site, bem como em todas
as demais mídias online, impressa e eletrônica, renunciando ao recebimento de quaisquer
remunerações, renda ou contraprestação delas decorrentes.

•

Não haverá reembolso, por parte da organização, nem de seus patrocinadores, apoiadores ou
colaboradores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos
atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou
prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do evento.

