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CORRIDA SÃO SEBASTIÃO ARARUAMA 2022 

 

 

DIA: 23 de Janeiro de 2022 - ARARUAMA – RJ 

LOCAL: Aldeia dos Pescadores no bairro Areal 

HORÁRIO: Concentração às 8h 

LARGADA: 9h  

CHEGADA: Praça de Eventos da Pontinha 

PERCURSO: 5km 

FAIXA ETÁRIA: Feminino: 18 a 28, 29 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69 anos. 

                           Masculino: 18 a 28, 29 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69 anos. 

                           Feminino e Masculino acima de 70 anos. 

 

INSCRIÇÕES LIMITADAS  
 

2KG DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

 

PREMIAÇÃO: 
 

Troféu para o 1º, 2º e 3º colocado na Geral feminino e masculino 

Troféu para o 1º, 2º e 3º colocado nas faixas etárias, feminino, masculino e feminino e masculino acima de 70 anos. 

Medalhas de participação para todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o 

descumprimento deste regulamento. 

Premiação em dinheiro na Geral (Independente da faixa etária) até o 3º lugar  Feminino = 1º R$ 800,00 - 2º R$ 600,00 e 3º R$ 400,00 

                                                Masculino = 1º R$ 800,00 - 2º R$ 600,00 e 3º R$ 400,00 

.............................................................................................................................................................................. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Número __________ Idade: __________ Data de Nascimento: ______________  Tipo Sanguíneo _______ 

Nome: ___________________________________________________________________________________ 

Equipe: _________________________________________________________Quantidade de Atletas:_______ 

Endereço:_______________________________________________Tel.Res.:________________________ Celular.:__________________ 

CEP:______________________Bairro:_______________________________Estado:______Pais:____________Identidade:_____________

__________ CPF:_________________ Profissão: _________________________ Tel. Trabalho: ____________________ já participou de 

Corrida Rústica: Sim ___ Não ___ Quantas: ______ Há quantos anos pratica atletismo: _______ Peso do atleta: _______ Kg. É alérgico: 

Sim ___ Não ___ tipo de alergia: ___________________É alérgico algum remédio: Sim ___ Não ____ 

tipo de remédio: _______________ Você é doador de sangue: Sim ___ Não ___ quanto tempo: ______________  

.................................................................................................................................................... .......................... 

 

FAIXA ETÁRIA:  

 
Feminino: 18 a 28, 29 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69 anos. 

Masculino: 18 a 28, 29 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69 anos. 

Feminino e Masculino acima de 70 anos. 

 

REGULAMENTO 

 
As inscrições serão abertas no dia 04 de janeiro de 2022 e encerram em 20 de janeiro de 2022 ou até atingir o limite de 

participantes estabelecido pela organização. As inscrições poderão ser efetuadas através do site http://www.araruama.rj.gov.br. 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o 

participante aceitara 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.  

A organização da Corrida de SÃO SEBASTIÃO ARARUAMA 2022 poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos 

assim como adicionar ou limitar o número de inscrições das provas em função de necessidades técnicas/estruturais sem aviso prévio. 

A inscrição será 2kg de alimentos não perecível; 

http://www.araruama.rj.gov.br/
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Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento 

deste regulamento, receberão medalhas de participação (finisher). 

 

Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da 

prova. 

As 3 (três) primeiras colocações no geral masculina e feminina serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão 

definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para completar o percurso. 

 

REGRAS GERAIS DO EVENTO. 

 
A - Ao participar desta CORRIDA, o ATLETA assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente o 

REGULAMENTO, assume as despesas de transportes, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 

sua participação antes, durante e depois da CORRIDA; 

B - Ao participar desta CORRIDA, 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; 

C - A segurança da CORRIDA receberá apoio dos órgãos competentes e haverá fiscais de percurso para a orientação dos 

participantes; 

D - Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, sanitários na região da LARGADA e CHEGADA e haverá Hidratação 

durante o percurso de 5km; 

E - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos ATLETAS na CORRIDA, 

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 na Corrida; 

F - Cada atleta será responsável pelas suas condições físicas para participar do evento, isentando os organizadores de qualquer 

responsabilidade sobre quaisquer acontecimentos antes, durante e após a prova. 

G - As inscrições podem ser feitas até no dia 20/01 através do site http://www.araruama.rj.gov.br. 

H - Não haverá dupla premiação. 

I - O ATLETA que em qualquer momento deixar de atender às regras descritas neste REGULAMENTO, poderá a qualquer tempo 

ser desclassificado desta CORRIDA; 

J - Todo ATLETA tem a obrigação de apresentar os documentos necessários para preenchimento de sua Inscrição na CORRIDA. 

K - O ATLETA assume que participa desta CORRIDA por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores; 

L - O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta; 

M - É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO e CHIP, sendo que qualquer mutilação de tal número implicará na 

desclassificação do ATLETA; 

N - A participação do atleta na corrida será APENAS INDIVIDUAL, NÃO ACONTECENDO premiação ou classificação por 

equipe; 

O - O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que treinou adequadamente para a 

CORRIDA; 

P - NÃO serão aceitas reclamações cadastrais depois da inscrição. 

Q - A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será divulgada no dia da CORRIDA; 

R - O atleta será inscrito na categoria de acordo com a idade que tiver no ano corrente. 

S - O participante deverá consultar periodicamente o site http://www.araruama.rj.gov.br.a fim de estar informado das novidades e 

possíveis modificações, ou imprevistos.  

 

ENTREGA DE KIT 
A entrega de kit, será realizada no dia anterior à prova (para todas as modalidades) mediante a entrega 2kg de alimentos não 

perecível, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, situada à Rua Ary Parreira 

N° 51 – Centro - Araruama – RJ – Cep. 28.979-084. 

Todos os participantes devem apresentar seus documentos de identificação.  

O Kit da prova será composto por: 

• Número de peito; 

• Chip de cronometragem; 

• tudo aquilo que a Organização possa agregar junto aos parceiros e patrocinadores. 

 

http://www.araruama.rj.gov.br/
http://www.araruama.rj.gov.br/
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

Eu abaixo assinado, declaro que disputo a Corrida São Sebastião Araruama 2022 por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Promotores, por acidente que eu 

venha a sofrer e declaro para os devidos fins que estou em perfeitas condições técnicas, físicas e médicas compatíveis 

com os esforços que irei me submeter. Assumo qualquer despesa médica e hospitalar que por ventura venha a 

necessitar. Concordo com a transferência, cancelamento ou adiamento da prova caso a organização julgue necessário. 

Autorizo a título gratuito a difusão da minha imagem e nome, via Televisão, Internet e demais meios de 

telecomunicações ou de dados, renunciando ao direito a qualquer renda, ressarcimento ou indenização disto 

decorrente. 

 

 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 
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PREMIAÇÃO 

 
Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua 

categoria for chamada. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá o direito aos prêmios. 

 

PERCURSO = 5km  

 

Largada na Aldeia dos Pescadores no bairro Areal:  

 
Itinerário da Prova: Saindo do início do calçadão na Av. Lilian passando pela Rua Principal, Av. Prefeito Afrânio Valladares, 

pegando a pista da direita da Rodovia Amaral Peixoto até a chegada na Praça de Eventos da Pontinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


