
  
 

 
REGULAMENTO PARTICULAR DO EVENTO 

 
 
1. DO EVENTO. 

 
Correndo Contra a Pólio, evento de renome internacional, vai contagiar agora a cidade 
de Teresina, pretende reunir a sociedade e os apaixonados por corridas de rua no intuito 
de divulgar as ações em prol da erradicação da Poliomielite.  
 
O Rotary Internacional desde 1979 desenvolve ações em todo o mundo para captar 
recursos a favor da produção de vacinas para erradicação da Pólio em países em 
situação de extrema Pobreza.  
As doações já ajudaram a imunizar mais de 2.5 bilhões de crianças contra a pólio em 
122 países. 
 
Em Teresina, O Rotary Clube Cajuína realizará a Corrida Correndo Contra a Pólio no dia 
1 de dezembro com largada no Teresina Shopping, localizada na Avenida Raul Lopes 
- Noivos - Teresina, PI 64046902 - Brasil.  
 
O evento terá como modalidades a caminhada com percurso de 2km, uma corrida de 
6K, 10K e uma corrida KIDS de 300 MTS. 

 
2. DA FINALIDADE. 
 

Divulgar as ações em prol da erradicação da Poliomielite.  
  

3. DADOS DO EVENTO 
 

Data: 01/12/2019; 
Horário da Largada KIDS : 6:30 h da manhã; 
Horário da Largada 6k e 10k: 7:00 h da manhã; 
Local:  Estacionamento do Teresina Shopping. 

 
 
4. PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO. 

 
Poderão participar da corrida qualquer pessoa de ambos os sexos com idade mínima de 
18 (dezoito) anos (corrida) completos até 31 de dezembro e que esteja gozando de boa 
saúde, conforme termo de responsabilidade que deverá ser assinado no ato do 
recebimento do kit de participação.  
 
As Inscrições será limitado ao número de 1.000 (Mil) inscritos, por meio do site 
www.xcrono.com.br ou www.correndocontrapolio.com.br 
 

4.1. A organização do evento também estabelece que: 
 

 
4.2. Ao se inscrever neste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do Evento. 
 

4.3. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 
haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para 

http://www.xcrono.com.br/


remoção, e o atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de 
continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

 

 
4.4. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 

para a orientação dos participantes. 
 

4.5. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões 
de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior. 

 
4.6. O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas 

neste REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 
devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) à ORGANIZAÇÃO qualquer 
impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste 
EVENTO. 
 

4.7. Os participantes têm a obrigação de preencher corretamente todos os campos da 
Ficha de Inscrição do EVENTO. 
 

4.8. O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea 
vontade, isentando de qualquer responsabilidade à COMISSÃO ORGANIZADORA E 
PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 
 

4.9. Ao se inscrever o participante o fará de forma pessoal e intransferível, não havendo 
possibilidade de transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE. Devendo 
preencher o formulário de inscrição com dados legíveis e OBRIGATÓRIAMENTE 
INFORMAR O CPF. 
 

4.10. Ao se inscrever na corrida o participante disponibilizará seus dados e autorizará à 
COMISSÃO ORGANIZADORA E PATROCINADORES para que a qualquer momento 
enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  
 

5. PUNIÇÃO. 
 
Qualquer competidor que usar de meios ilícitos e/ou antidesportivos para obter vantagem 
ou que não cumprir o percurso será automaticamente desclassificado. O competidor 
poderá caminhar durante a prova, mas se parar deliberadamente ou abandonar o 
percurso, também será desclassificado.  

 
6. PREMIAÇÃO E CATEGORIAS. 
 

Haverá premiação em troféus aos três primeiros colocados masculino e feminino geral e 
por faixa etária 
Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha de participação alusiva 
ao evento. 
As categorias serão definidas pela FAIXA ETÁRIA de 10 em 10 anos 
 

6.1.  GERAL 6 e 10 KM 
 

✓ MASCULINO 
✓ FEMININO  

 
6.2. FAIXA ETÁRIA 6 E 10 KM - MASCULINO E FEMININO 

 
✓ 16 a 17 ANOS (Naipe Geral e somente 6km) 
✓ 18 a 29 ANOS  
✓ 30 a 39 ANOS  
✓ 40 a 49 ANOS  
✓ 50 a 59 ANOS  
✓ 60 a 69 ANOS  
✓ 70 EM DIANTE 

 
6.3. KIDS  

✓ 4 a 6 ANOS  
✓ 7 a 9 ANOS 
✓ 10 a 12 ANOS  
✓ 13 a15 ANOS  



 
 

  
6.4. CAMINHADA  

  
Não haverá premiação para categoria caminhada. 
 
OBS: A premiação do evento será no local da competição a todos aqueles que fizerem 
jus aos prêmios de acordo com o regulamento. 
 

7. DO PERCURSO 
 

✓ A SER DEFINIDO 
 

8. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Cada atleta para concretizar a inscrição deverá pagar a quantia: 
 

✓ INGRESSO COM KIT COMPLETO – R$ 85,00 (Camisa, Viseira, Toalha e 
Mochila ); 

✓ INGRESSO COM CAMISA – R$ 65,00 (Somente a Camisa); 
✓ INGRESSO SEM KIT - R$ 50,00 (Somente a inscrição, NÃO acompanha 

nenhum item do kit). 
✓ Todos os valores terão o acréscimo de 10% no ato da inscrição, taxa de 

administração do site. 
 
OBS: *** Maiores de 60 anos , deverá solicitar o código de desconto no e-mail, 
xcronometragem@gmail.com, enviar cópia da documentação que comprove a idade. 
 

✓ Entrega / retirada do kit do atleta – 30 de novembro de 2019, das 
10h às 22h.  

✓ Local: Loja , correndo contra pólio , loja no Teresina Shopping ; 
✓ Para retirada do kit do atleta é necessário apresentar o documento de 

identificação; 
 

 

COORDENADOR TÉCNICO 

Thiago Monteiro 

XCRONO – Assessoria e Cronometragem Esportiva 
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