
REGULAMENTO - CORRIDA DA MULHER 2018
Preparem-se mulherada, vem aí a 2ª edição da Corrida da Mulher de Cachoeiro de Itapemirim.

Para comemorar essa data tão especial e entregar um evento organizado, escolhemos o Palácio
Bernardino Monteiro como pano de fundo, um dos cartões postais da cidade. 
Além da corrida, contaremos com uma variedade de atividades para as mulheres, durante o dia e
no mesmo local onde serão entregues os kits para todas as atletas.

REGULAMENTO OFICIAL 
REALIZAÇÃO  E  ORGANIZAÇÃO:  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CACHOEIRO  DE  ITAPEMIRIM
DATA: 08 de março de 2018. 
LARGADA E CHEGADA: Praça Jerônimo Monteiro. 
HORA LARGADA: 19h30. 
DISTÂNCIA: 5 Km. 
LIMITE DE PARTICIPANTES: 150 CORREDORAS. 

1. TEMPO LIMITE:

LIMITE DE CONCLUSÃO: 01:30hrs (Uma hora e meia). 

Após este horário, o tráfego de veículos é liberado e a organização não se responsabilizará por
acidentes  com  atletas  que  ainda  estiverem  no  percurso;  CASO  A  ATLETA  AINDA  ESTEJA  NO
PERCURSO APÓS ESTE HORÁRIO DEVERÁ MANTER-SE NA CALÇADA.

CRONOMETRAGEM:
Não será realizado o sistema de cronometragem, uma vez que, todas as participantes receberão
medalhas de participação.

2. INSCRIÇÕES:
2.1 .DISTÂNCIA 5 KM:

Kit Participação:
Número de Peito, camisa, brindes dos patrocinadores e medalha de participação.

2.2 .ENTREGAS:

A  inscrição  do  atleta  para  a  prova  dá  direito  à  apoio  médico,  hidratação  e  brindes  dos
patrocinadores.

2.3. PERÍODO:

Até dia 07 de março de 2018, ou até o preenchimento o limite máximo de 150 atletas inscritos.

2.4. LOCAL DE INSCRIÇÕES:

Site  oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim:  www.cachoeiro.es.gov.br



2.5 . ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES:

Ao fazer sua inscrição, a atleta concorda plenamente com o regulamento e declara encontrar-se
em perfeitas condições físicas e psicológicas para correr a Corrida da mulher em Cachoeiro de
Itapemirim.
Poderá realizar a inscrição, qualquer mulher nascida até o ano 2000, ou seja, mulheres acima de
18 anos.
Dúvidas  pelo  e-mail  semesp@cachoeiro.es.gov.br  ou  pelo telefone:  SEMESP |  (28)  3155-5616;

3. KIT DA ATLETA:

O kit deverá ser retirado única e exclusivamente no dia 08 de março de 2018, das 09:00 às 18:30
na  Praça  Jerônimo  Monteiro  mediante  a  doação  de  01  (uma)  fralda  geriátrica.

3.1 Kit Participação:  número de peito, camisa, brindes de parceiros, medalha de PARTICIPAÇÃO.

Para  a  retirada  do  kit  a  atleta  deverá  apresentar  seu  documento  oficial  com  foto;
Não  será  entregue  nenhum  material  após  as  18h30  do  dia  08  de  março  de  2018;
Para retirada de kit de terceiros, deverá apresentar o documento oficial com foto da atleta inscrita;

4. PREMIAÇÃO:

Todos  as  atletas  da  corrida  que  terminarem  a  prova  dentro  do  prazo  de  uma  hora  e  meia
receberão medalha de participação.

5. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO:

A  cerimônia  de  entrega  de  medalhas  será  realizada  após  a  conclusão  da  prova.  
Não serão entregues medalhas em outra data.

6. HIDRATAÇÃO:

Os  pontos  de  hidratação  estarão  dispostos  da  seguinte  forma:

Ponto 1 – Ponte do Arco (Bairro Coronel Borges).
Ponto 2 – Chegada.

7. PERCURSO DA PROVA:

A via de trânsito utilizada para o percurso das atletas será compartilhada, sendo uma via para
carros  e  outra  para  as  participantes  da  Corrida  da  Mulher  em  Cachoeiro  de  Itapemirim.
Independente do controle do trânsito e da via,  visando uma maior segurança, todas as atletas
deverão seguir a orientação dos staffs de percurso e manter-se sempre do lado indicado da pista. A
não  obediência  poderá  colocar  em  risco  sua  segurança  e  das  outras  atletas.  

8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO:

O uso do número de peito  é  obrigatório,  devendo o  mesmo,  ser  afixado na parte  frontal  da
camiseta,  sem  obstruir  a  logomarca  do  patrocinador  e  da  Prova;
Serão disponibilizados as atletas,  ambulâncias,  sanitários químicos, água potável  e brindes dos



patrocinadores;

9. APOIO MÉDICO:

As atletas inscritas na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da prova para
atendimentos de primeiros socorros.

10. REALIZAÇÃO DO EVENTO:

A  Comissão  Organizadora,  primando  pela  segurança  das  atletas,  poderá  determinar  o
CANCELAMENTO ou SUSPENSÃO da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública
e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, esta será
considerada  realizada  e  não  haverá  designação  de  nova  data  para  realização  da  corrida.

As  atletas ficam cientes que deverão assumir,  no ato da inscrição,  todos os riscos e danos da
eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública e/ou motivos
de  força  maior,  não  gerando  qualquer  responsabilidade  para  a  empresa  organizadora.

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da empresa organizadora, sendo comunicando
aos inscritos está decisão pelo site oficial da corrida.

11. OBSERVAÇÕES FINAIS:

No  ato  da  inscrição,  a  atleta  concordará  com  as  condições  estipuladas  nesse  regulamento.
A prova será realizada no caso de chuva,  porém em caso de condições  climáticas  extremas e
atípicas,  fica  a  critério  da  organização  o  prosseguimento  do  evento,  de  forma  a  preservar  a
segurança das atletas;
A  organização/realização  da  prova  reserva-se  ao  direito  exclusivo  de  comercializar  as  fotos  e
filmagens oficiais da prova;
Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  comissão  organizadora  da  prova;
A  organização  não  se  responsabiliza  por  hospedagem  e  alimentação  de  nenhuma  atleta.
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