XXI Troféu Cidade de São Paulo 10 Km Carrefour

REGULAMENTO GERAL
1. O evento esportivo “XXI Troféu Cidade de São Paulo 10 Km Carrefour ”,
prova pedestre, com participação de ambos os sexos, que será realizada no
dia 25 de Janeiro de 2018,as 7h:30 min, no bairro do Ibirapuera-Parque do
Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, em
comemoração oficial as festividades do Aniversário de 464 anos da Cidade de
São Paulo., ora em diante denominamos "PROVA".
2. Desta PROVA fazem parte:

2 A. Um percurso a ser percorrido pelos inscritos com distância de 10 (dez)
Km, aferida oficialmente, que aqui denominamos corrida 10 Km;
2 B. Um percurso a ser percorrido pelos inscritos com distância aproximada de
6,1 Km (seis mil e cem metros) , que aqui denominamos corrida 6,1 Km;
2 C. Um percurso a ser percorrido pelos inscritos com distância aproximada de
6,1 Km (seis mil e cem metros), que aqui denominamos caminhada 6,1 Km.
3. Na CORRIDA, teremos as seguintes Categorias: 3A-CATEGORIA CORRIDA
GERAL 10 km:
3A 1. Categoria Corrida 10 km Elite - Atleta que possui um currículo de tempos
mínimos em provas oficiais, segundo critérios definidos pela organização, que
deverá ser consultada anteriormente pelos participantes. Participará da
competição em Pelotão Elite. Tempo abaixo de 32”59” para homens e tempo
abaixo de 37’59” para mulheres
3B. CATEGORIA CORRIDA 6,1 Km Participantes da competição, inscritos na
corrida de 6,1 km.
3C. CATEGORIA CORRIDA ESPECIAL 10 km Participantes portadores de
necessidades especiais. Serão divididos nas seguintes modalidades: a)
Cadeirante - corredor com auxílio de cadeira de rodas. b) Deficiente visual corredor sem visão que participa da corrida com um elemento "guia", que não
competirá por nenhuma categoria. c) Deficiente físico andante membro inferior
- corredor que tem deficiência no (s) membro (s) inferior (es) que dificulte seu
caminhar ou correr. d) Deficiente físico andante membro superior - corredor
que tem deficiência no (s) membro (s) superior (es) que dificulte seu caminhar
ou correr.e) Deficiente Intelectual- corredor que tem deficiência intelectual que
dificulte seu caminhar ou correr. f) Deficiente auditivo - corredor que tem
deficiência auditiva Alertamos para a dificuldade e locais não apropriados no
percurso para os participantes da categoria especial. Estes deverão conhecer o
percurso antes do evento. Importante: A Organização não se responsabiliza
por danos em seus aparelhos de uso.
3D. Na CAMINHADA, teremos apenas a CATEGORIA CAMINHADA. Inscrito
que irá fazer caminhada de 6,1 Km. É participativa. Os inscritos que irão
caminhar deverão acompanhar e seguir orientações do(s) monitor (es) que irão
acompanhá-los..
4. A CATEGORIA ESPECIAL terá largada às 7h20min, isto é, antes da largada
das outras CATEGORIAS, sendo uma competição participativa, não oficial,
com premiação com troféu para o primeiro colocado masc. e fem. em cada
modalidade.
5. O(s) atleta(s) inscritos será (ão) denominado(s) PARTICIPANTE(S)

6. As Categorias se diferenciam pela numeração e cores do nº de peito. Cada
Categoria vem descrita abaixo da numeração a modalidade participativa:
Corrida 10 Km Elite / Corrida 10 Km Especial/Guia/ Corrida 6,1 Km/Caminhada
6,1 Km
7.. A largada da prova acontece às 7h:30 min.. A Corrida e a Caminhada de
aproximadamente 6,1 Km farão a largada simultaneamente a Corrida 10 km,
com adendo de Os atletas da ELITE devem se posicionar a frente, tendo logo
atrás o os demais participantes das Corridas de 10 e 6,1 Km. Os participantes
da caminhada devem se posicionar atrás destes corredores.
8. O percurso de 10 Km e 6,1 Km tem a largada em frente ao Obelisco do
Parque do Ibirapuera, à Av. Pedro Alvares Cabral s/nº..O percurso de 10 Km
tem chegada no mesmo local e o percurso de 6,1 Km tem sua chegada em
local próximo, mas diferente
9. A estrutura para os participantes será montada no entorno do Obelisco do
Parque do Ibirapuera, à Av. Pedro Alvares Cabral s/nº. que conta com estrutura
de informações, guarda volumes, vestuários feminino e masculino, banheiros
químicos, barracas de entrega kit pós prova, pódio, barraca de apoio, palco de
aquecimento, área vip, barracas apoiadores e patrocinadores.
10. A Central de Informações atenderá através do telefone: (11) 55310200, de
segunda
a
sexta,
das
9h
às
18h
e
pelo
e-mail
sac@trofeucidadedesaopaulo.com.br.
11. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes. Haverá segurança particular
para proteger bens dos organizadores , empresas prestadoras de serviços,
empresas patrocinadoras e apoiadoras.
12. Haverá no mínimo 2 (Dois) postos de água no percurso e 01 (uma) tenda
de água após a chegada da prova conforme norma da Confederação Brasileira
de Atletismo.
13. Programação da prova: 7h:15 min - início do aquecimento-alongamento
7h20min - largada da Categoria Especial 10 km. / 7h 30min - largada da
Categoria Corrida - Geral 10 km, Corrida e Caminhada 6,1 Km / 8h30min início cerimonial de premiação.
14. As inscrições desta prova, incluindo todas as categorias serão limitadas até
no máximo 10.000 participantes. A Organização poderá, sem aviso prévio e a
qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, adicionar ou limitar o
número de inscrições no evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas e estruturais.

15. A Organização e as empresas envolvidas não têm responsabilidade sobre
o atendimento médico. No entanto, haverá, para qualquer tipo de emergência,
serviço de ambulância no percurso e na chegada. O atendimento médico de
emergência será efetuado na rede pública mais próxima da prova., sob a
responsabilidade desta. O participante ou o acompanhante responsável poderá
se decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a organização e as
empresas
envolvidas
de
qualquer
responsabilidade,
desde
a
remoção/transferência até o atendimento médico.
16. Forma /Prazos de Inscrição
16.1. Geral:
On Line pelos sites:
www.trofeucidadedesaopaulo.com.br
www.amocorreramosãopaulo.com.br
www.amocorreramobrasil.com.br
Estes sites estarão linkados a site(s) operacionador(es) do sistema de
inscrição, que cobraram taxa.
Até 10/01/2018 ou término das vagas para inscrição para receber o kit em
casa;
Até 17/ 01/ 2018 ou término das vagas para pgto com boleto bancário e ou
cartão
Dias 18/01/2018 e 19/01/2018 ou término das vagas para pgto somente com
cartão.
De 20/01/18 a 24/01/2018 ou término das vagas , a critério da Organização,
durante a entrega do kit participação, para pagto em espécie ,
16..2. Equipes/Técnicos: Favor Entrar em contato pelo Fone: 11-5531-0200 /
5041-4598
17.Valor Total da Inscrição:
Valor Total da Inscrição ( VALOR A SER PAGO) = Valor da Inscrição (*) +
Valor da taxa on line\**)
(*) Valor da Inscrição: R$ 95,00 (Noventa e cinco reais)
(**)Taxa On line: Cobrança realizada pelo(s) site(s) operacionador(es) do
sistema de inscrição (site tercerizado). O Valor da taxa de cobrança realizada
pelo(s) site(s) operacionador(es) do sistema de inscrição (site tercerizado)

podem ter valores diferentes.Está taxa, deverá ser paga pelo participante
no ato da inscrição;

Valor Total da Inscrição ( VALOR A SER PAGO):
A-Valor Total para Público Geral:R$ R$ 95,00 + taxa on line(**)
B-Valor Total para Participante com 60 ou mais anos (Data base
31/12/2018)(Vagas Limitadas)(***): Desconto de 50% no Valor da inscrição
sem promoção. (Vagas Limitadas).Valor Total da Inscrição (a ser pago)=
Valor da Inscrição(*) + Valor da taxa on line(**) = R$ 47,50 + taxa on
line(**)
C-Valor para Participante da Corrida Especial 10 Km(****):Gratuita-(Vagas
Limitadas)
Observações:
(*)Valor da Inscrição:O Valor da Inscrição terá campanhas promocionais
de descontos. Serão promoções realizadas nos períodos descritos
Período

Valor da Inscrição

Mês de Maio 2017

Promoção:
De R$ 95,00 por R$ 65,00
Junho , Julho e Agosto(2017)
Promoção:
De R$ 95,00 por R$ 70,00
Setembro, Outubro e Novembro
Promoção:
(2017)
De R$ 95,00 por R$ 75,00
Dezembro 2017 a 10/01/2018
Promoção:
De R$ 95,00 por R$ 85,00
De 11/01/18 a 19/01/18
Promoção:
De R$ 95,00 por R$ 90,00
De 20/01/18 a 24/01/18

R$ 95,00

Valor Taxa on line
Depende do Site
Depende do Site
Depende do Site
Depende do Site
Depende do Site
Depende do Site

abaixo:

Inscrição Entrega Kit em Casa:
Inscrições até dia 10/01/2018
Elite, Participante com 60 anos ou mais , Participante Corrida Especial e
Participantes na Promoção Carrefour não podem fazer a inscrição Kit em
Casa)
Enviado pelo Correio-Sedex

Valor Total da Inscrição Kit em Casa=Valor Total da Inscrição + Valor da taxa
on line + Valor despesa manuseio e correio sedex
Valor Total da Inscrição = Valor da Inscrição + Valor da taxa on line
Valor Total da Inscrição Kit em Casa= Valor total da Inscrição + Valor
despesa manuseio e correio sedex
Valor despesa manuseio e envio correio sedex:
- Capital(São Paulo) – R$ 40,00(Quarenta reais)
- Estado de São Paulo - R$ 60,00 (Sessenta reais)
- Fora do Estado de São Paulo - R$ 80,00(Oitenta reais)

Inscrição Promoção Carrefour(******):

Inscrição Promoção Carrefour(******):
Só Poderão participar desta Campanha os clientes do Programa Meu
Carrefour
O Meu Carrefour é um programa de descontos e promoções feito para
você..
Faça seu cadastro e participe: www.carrefour.com.br/meucarrefour

Os clientes do Programa Meu Carrefour que efetuarem uma compra de R$
15,00 (quinze reais) em produtos das marcas Intimus Sport e Club Social
Crostini, no mesmo cupom fiscal, nas 37 (trinta e sete) lojas físicas do
Carrefour no Estado de São Paulo indicadas na lista abaixo entre o período
de 06/12/2017 a 14/01/2018 ou enquanto durar o estoque de ofertas.
Não pode ser comprado apenas um só dos produtos.A compra terá que
contemplar os 2 produtos Intimus Sport e Club Social Crostinis (estes
especificamente) e atingir os R$ 15,00(Quinze reais) ou mais.
O cliente Meu Carrefour ao realizar a compra terá o valor de R$ 15,00(quinze
reais) somente em desconto no valor da Inscrição, para o Evento XXI Troféu
Cidade de São Paulo 10 km Carrefour, a ser realizado dia 25/01/2018, as 7h:30
min, no Obelisco do Parque Ibirapuera.
Valor da Inscrição: R$ 95,00(Noventa e cinco reais).

Valor da Inscrição no período de Dezembro 2017 a 10/01/2018: De R$ 95,00
por R$ 85,00(Oitenta e cinco reais).( O Desconto oferecido pela Organização
do Evento).
Valor da Inscrição no período de 11/01/18 Até 19/01/2018(a promoção
Carrefour termina em 14/0’): De R$ 95,00 por R$ 90,00. ( O Desconto oferecido
pela Organização do Evento).
Período da promoção: de 06 de dezembro a 14 de janeiro 2018 ou término
das vagas;
I-O desconto promocional é sobre o Valor da Inscrição no período da
promoção.O valor da inscrição será de : De R$ 95,00 por R$ 85,00 (Oitenta e
cinco reais) no período até 10/01/2018 e de De R$ 95,00 por R$ 90,00
(Noventa reais) no período de 11/01/2018 a 14/01/2018;
II- O cliente Meu Carrefour participante da Inscrição Promoção Carrefour terá
um desconto de R$ 15,00(Quinze reais) sobre o Valor da Inscrição.O Valor
Total a ser pago será o Valor da Inscrição com o desconto de R$15,00 + o
valor da taxa on line(Valor de cobrança realizada pelo(s) site(s)
operacionador(es) do sistema de inscrição (tercerizado).
Valor Total da Inscrição = Valor da inscrição – R$ 15,00 + valor da
taxa on line)
Pelo APP não sai cupom fiscal, Portanto a compra só poderá ser realizada
nas seguintes lojas Carrefour abaixo:

Sigla
SPP
SPS
SPB
TTE
ERE
EPL
SPC
SPV
SBK
SJA
SPG
SPA
SPI
SPO

Nome loja
Pinheiros
Imigrantes
Butantã
Anália Franco
Rebouças
Pamplona
Cambuci Lion
Villa Lobos
Brooklin
Jabaquara
Giovanni Gronchi
Anchieta
Interlagos
Raposo Tavares

Endereço
Avenida: Das Nações Unidas, 15.187
Ribeiro Larcerda, 940
Avenida: Professor Francisco Morato, 2.718
Avenida: Regente Feijo, 1.759
Avenida: Rebouças, 3.970
Rua: Pamplona, 1.704
Praça Alberto Lion, 100
Avenida: José de Oliveira, s/n
Avenida: Santo Amaro, 4.815
Avenida: Engenheiro George Corbisier, 273-283
Avenida: Alberto Augusto Alves,50
Via: Anchieta, 3.398
Av. Interlagos 2501 Campo Grande
Rodovia Raposo Tavares Km 17,5

UF
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

TBE
OSC
SPL
DMA
STS
BCV
BPI
SPT
SPR
GRU
SPE
ECN
BTU
BGU
BTA
SPH
STA
SCS
SBC
STO
BSA
SBD
SBP

Tamboré
Osasco
Limão
Diadema
Taboão da Serra
Casa Verde
Pirituba
Tietê
Aricanduva
Guarulhos
Pêssego
Center Norte
Tucuruvi
Guarulhos Dutra
Tatuapé Celso Garcia
Penha
Santo André
São Caetano
São Bernardo
Santo André Oratório
Santo André Shopping
Demarchi
São Bernardo
Paulicéia

Avenida Piracema , 669
Avenida: dos Autonomistas, 1.542
Avenida: Otaviano Alves de Lima, 1.824
Avenida presidente kennedy n°635
Rod. Regis Bittencourt ,1.835 Km 271,5
Rua: Marambaia, 200
Avenida: Mutinga, s/n
Avenida: Morvan Dias de Figueiredo, 3.177
Avenida: Rio das Pedras , 555
Avenida: Benjamin Harris Hunnicut, s/nº
Estrada do Pêssego, 1.200
Rua: Moyses Roysen, s/ n°
Avenida: Tucuruvi, 248
Avenida: Paulo Faccini, 114
Avenida: Salim Farh Maulf, s/n
Avenida: Amador Bueno da Veiga, 2.521
Avenida:Pedro Americo, 23
Rua:Aquidaban, s/nº
Avenida: Senador Vergueiro
Rua: Oratório, 85
Avenida: Pereira Barreto, 290
Avenida: Maria Servidei Demarchi nº398

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Avenida: Taboão, 2.000

SP

V- Deverá solicitar o cupom fiscal , com o preenchimento de seu CPF, pois a
promoção é intransferível;
VI-Deverá guardar o cupom para apresentá-lo( deverá ser cupom original) na
retirada do kit participação somente nas datas e locais indicados;
VII- A inscrição , para o Evento XXI Troféu Cidade de São Paulo 10 Km
Carrefour , só pode ser realizada da forma on line pelo site do Evento:
www.trofeucidadedesaopaulo.com.br,
linkado
ao(s)
site(s)
operacionador(es) do sistema.Este(s) site(s) é(são) terceirizado(s) e podem
praticar taxas com valores diferentes entre eles) somente até dia 14/01/2018 ou
término das vagas;
1º passo: Ser cliente Meu Carrefour

2º passo:Realizar as compras somente nas Lojas Carrefour participantes da
promoção( ver tabela) uma compra de R$ 15,00 especificamente dos produtos
Intimus Sport e Club Social Crostini
3º passo: Solicitar o cupom fiscal de compra no seu CPF
4º passo: Acessar o site do Evento: www.trofeucidadedesaopaulo.com.br
5º passo: Vc terá 2 opções .Ativo.com (Inscrição Normal) e Ativo.com
(Inscrição Promoção Carrefour)
Teclar em Inscrições Ativo.com (Inscrição Promoção Carrefour) e ir para o
site terceirizado de inscrições do Evento
6º passo: Criar Login e senha
7º passo: Clicar em Inscreva-se já
8º passo: Assinalar a opção Inscrição Promoção Carrefour.Esta inscrição
contempla o desconto de R$ 15,00(Quinze reais).
9º passo:Escolher a opção que se enquandra.São elas:
- Se tiver 60 ou mais anos( data base 31/12/2018) .Clicar nesta opção e depois
escolher se vai participar da Caminhada 6,1 Km ou Corrida 6,1 Km ou Corrida
10 Km
- Se atleta Elite(Tempo para os 10 km comprovados (Deverá comprovar tempo
em outras Corridas, no masculino para 10 Km, igual ou abaixo de 32’59”no
feminino comprova tempo igual ou abaixo de 37’59”).Clicar nesta opção,que é
exclusiva para Corrida 10 Km
- Se Público Geral. Clicar nesta opção , e depois escolher se vai participar da
Caminhada 6,1 Km ou Corrida 6,1 Km ou Corrida 10 Km
10º passo:Realizar a inscrição, dando aceite no Regulamento e respondendo
todas as perguntas Efetuarr o pagamento via boleto, ou cartão.
VIII - Durante o ato da inscrição, além de dar aceite no Regulamento do
Evento,DEVE::
1-Informe o nome da sua Equipe?Assessoria(Caso não tenha responda não
tenho)
2-Vc é Cliente do Programa Meu Carrefour?Faça seu cadastro e participe:
www.carrefour.com.br/meucarrefour
3-Qual o número de seu cupom fiscal de compra do Carrefour;

4- Vc tem ciência que o Cupom Fiscal do Carrefour, deve ter seu CPF e que é
intransferivel para ter direito a promoção( Só vale para seu CPF);
5- Vc tem ciência que deverá realizar a Retirada do Kit
participação pessoalmente(Não pode terceirizar)
6- Vc tem ciência ,que na Entrega do Kit Participação deverá apresentar:
Inscrição Promoção Carrefour Público Geral: O cupom fiscal de compra do
Carrefour original , identificação e o comprovante de pagamento da inscrição;
Inscrição Promoção Carrefour Elite : O cupom fiscal de compra do
Carrefour original , identificação , comprovante de pagamento da inscrição e a
comprovação de tempo para 10 km;
Inscrição Promoção Carrefour 60 ou mais anos :: O cupom fiscal de compra
do Carrefour original , identificação com comprovação da idade e comprovante
de pagamento da inscrição
6- Se quiser quer ter acesso a tenda exclusiva do Meu Carrefour na corrida,
onde nela você terá vantagens exclusivas, para isto, basta vc dar SIM nesta
pergunta. Seu nome estará na porta de acesso da tenda exclusiva do Meu
Carrefour no dia do Evento, e vc poderá ter vantagens exclusivas:
Quer fazer parte do Meu Carrefour

(x) Sim

IX-Na Retirada do Kit Participação deverá apresentar, o cupom fiscal , original,
que recebeu no ato da compra no caixa no Carrefour (Precisa conter a compra
dos produtos Intimus Sport e Club Social Crostini no valor de R$ 15,00) e o
comprovante de pagamento da inscrição.
No ato da retirada do kit participação,deverá se encaminhar para um guichê
especial.Caso:
a-Não apresentar o cupom fiscal , original, que recebeu no ato da compra no
caixa no Carrefour
b-No cupom fiscal não constar , seu CPF, e não comprovar o valor mínimo de
R$ 15,00(Quinze reais) em compra dos produtos Intimus Sport e Club Social
Crostini
Para ter direito a participar do Evento e retirar o kit participação, deverá
apresentar o comprovante de pagamento da Inscrição realizada com desconto
e pagar na Secretaria da Organização, o valor de R$ 15,00(Quinze reais)
correspondente ao desconto promocional, que obteve e pagou no ato da
inscrição;

IX - A promoção não é validade para Inscrições realizadas gratuitamente.
X - O participante que realizar sua inscrição, na Inscrição Promoção
Carrefour, não poderá optar pela entrega de kit Participação em casa;
XI- A promoção termina em 14/01/2018 ou antes se as vagas terminarem..
REGULAMENTO DA INSCRIÇÃO PROMOÇÃO CARREFOUR
Regulamento
Promoção XXI TROFÉU CIDADE DE SÃO PAULO 10km e 6 km
Carrefour
Esta é uma campanha promocional do tipo “compre e ganhe” (“Campanha”),
promovida pela CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., sociedade
limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 45.543.915/0001-81, com sede no
município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº
213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 (“Promotora”), em conjunto com:

KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. MONDELEZ BRASIL
LTDA.
Poderão participar desta Campanha os clientes do Programa Meu
Carrefour (“Clientes Participantes”), que efetuarem uma compra de R$
15,00 (quinze reais) em produtos das marcas Intimus Sport e Club Social
Crostini (“Produtos Participantes”), no mesmo cupom fiscal, nas 37 (trinta e
sete) lojas físicas do Carrefour no Estado de São Paulo indicadas na lista do
Anexo 1 deste Regulamento (“Lojas Participantes”), entre o período de
06/12/2017 a 14/01/2018 ou enquanto durar o estoque de ofertas.
2.

A cada R$ 15,00 (quinze reais) em compras de Produtos
Participantes, o Cliente Participante terá o direito de aproveitar um desconto
de mesmo valor (R$15,00 – quinze reais) na ato da inscrição para a corrida
XXI Troféu Cidade de São Paulo 10 km e 6 km Carrefour, a se realizar no dia
25
de
janeiro
de
2018,
conforme
descrita
no
site
http://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/
(“Corrida”).
O
Cliente
Participante que aderir a esta Campanha deverá realizar a inscrição na
corrida durante o período da campanha (06/12/2017 a 14/01/2018). Caso
seja de preferência do cliente, ele poderá adquirir qualquer dos kits
disponíveis para o circuito diretamente pelo site, mas, nesse caso, pagará o
valor cheio (R$ 85,00). Nestes casos, o Carrefour é isento de qualquer
3.

participação da logística de entrega de kits e também de desenvolvimento do
evento.
Para usufruir os benefícios da Oferta, o Cliente Participante deverá
fazer a inscrição, durante o período da campanha, para a Corrida pelo site
http://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/ , durante o período de vigência
da campanha. As inscrições feitas em outro local não são elegíveis ao
usufruto do desconto especial na inscrição do Corrida, devendo o cliente
pagar o valor cheio da inscrição e dos Kits da Corrida. A promoção não é
acumulativa.
4.

Os Kits adquiridos nesta Campanha serão personalizados e todos os
detalhes referente ao kit deverão ser solicitados diretamente pelo site
http://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/ .

5.

A presente Campanha é limitada ao volume total de 10.000 (dez mil)
inscrições. A Campanha se encerrará automaticamente quando atingido o
volume total previsto nesta cláusula.
7.
Para participar da Campanha e ter direito à Oferta, o Cliente
Participante deverá cumprir os seguintes requisitos:
6.

i.

ii.

iii.
iv.

ser cliente Meu Carrefour e comprar R$ 15,00 (quinze reais) em
produtos das marcas Intimus Sport e Club Social Crostini no mesmo
cupom fiscal, nas Lojas Participantes do Carrefour listadas no Anexo
1, entre o período de 06/12/2017 a 14/01/2018 ou enquanto durar o
estoque de
10.000 (dez mil) inscrições e guardar o cupom fiscal;
fazer a inscrição pelo site http://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/
até o dia 14/01/2018, com o cupom fiscal comprovando a compra dos
Produtos Participantes dentro do prazo da Campanha, bem como com
um documento original de identificação pessoal, e fazer a inscrição na
Corrida;
o Cliente Participante poderá, ainda, adquirir o kit personalizado
para a corrida de acordo com a descrição do site;
o cupom fiscal referente à compra dos Produtos Participantes
deverá ser apresentado imprescindivelmente no momento da
retirada do kit.

7.1. Atenção: Retirada do Kit. O participante deverá retirar os kits nos
endereços abaixo mencionados:
Carrefour Cambuci dia 21 /01/2018

( Horário das 10h a 18 h)
Carrefour Cambuci dia 22 /01/2018
( Horário das 10h a 18h)
Carrefour Villa Lobos dia 23/01/2018.
( Horário das 10h a 18h)
Carrefour Villa Lobos dia 24/01/2018.
( Horário das 10h a 20h)
O local para retirada dos kits ficará alocado dentro de cada uma das lojas
acima com indicação e comunicações específicas da corrida. Todas as
orientações e dúvidas sobre a retirada do kit ou a própria corrida poderão ser
tiradas neste mesmo local.
A Campanha não é acumulativa com qualquer outra oferta
promocional da Promotora ou de outros patrocinadores e/ou organizadores
da Corrida.

08.

Caso o Cliente Participante não cumpra as condições do item 7 deste
Regulamento, não terá direito à Oferta. Caso o Cliente Participante não
realize a inscrição durante o período da campanha, perderá o direito de
usufruir da Oferta.

09.

A Oferta é pessoal, intransferível e não pode ser vendida, trocada,
substituída nem convertida em dinheiro.

10.

Após ser efetuada a inscrição pelo site da Corrida, não será permitido
o cancelamento da inscrição e/ou a troca do Kit.
12.
Por motivos de caso fortuito ou força maior que perturbem o regular
decorrer da Campanha, a Oferta poderá ser cancelada, alterada ou
substituída por outra de valor semelhante, sem que seja devida qualquer
compensação aos Participantes.
11.

O presente Regulamento poderá ser alterado, caso seja necessário, a
todo o tempo durante o período promocional e de usufruto da Oferta, com a
devida comunicação e divulgação do Regulamento disponível no site
http://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/ , bem como desclassificação de
Clientes Participantes que violem ou tentem violar o presente Regulamento e
eventuais alterações posteriores.
14. A Promoção será divulgada por meio das mídias nas lojas participantes e
13.

também mídias externas entre elas estão os materiais: Facebook Carrefour,

Jornal Metro, site Carrefour, que terá o regulamento, as lojas participantes e
a mecânica da promoção.
Esta Campanha não implica qualquer tipo de concurso, vale-brinde,
sorteio ou operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de
sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia
estabelecida na Lei nº 5.768/71 e do Decreto nº. 70.951/72, beneficiando
indistintamente a todos que cumprirem ao aqui disposto.

15.

A participação nesta Campanha implica a aceitação total e irrestrita
deste Regulamento.

16.

A inaplicabilidade, nulidade ou anulação de qualquer item do
Regulamento não invalidará os demais, que continuarão vigentes até o
término da Campanha.
17.

A Promotora não é organizadora da Corrida e não tem qualquer
responsabilidade por incidentes relacionados à organização e realização da
Corrida, tais como alterações ou cancelamento da data da Corrida, perdas,
furtos e roubos de objetos pessoais dos Clientes Participantes, acidentes ou
problemas de saúde ocorridos durante a Corrida, bem como quaisquer danos
causados aos Clientes Participantes decorrentes da organização ou
realização da Corrida. A Promotora também não tem qualquer
responsabilidade sobre custos ou despesas extras incorridos para a inscrição
ou para a participação na Corrida, que deverão ser arcados integralmente
pelo Cliente Participante. É de responsabilidade do Cliente Participante
assegurar-se de que possui as condições físicas e de saúde necessárias
para a participação na Corrida, bem como por cumprir e atender os
regulamentos e procedimentos da Corrida, incluindo as normas básicas de
segurança indicadas pelos organizadores da Corrida. Toda e qualquer
reclamação, indenização ou responsabilidade por perdas e danos
decorrentes da organização e realização da Corrida deverá ser pleiteada
diretamente aos seus organizadores.

18.

Qualquer reclamação ou esclarecimento sobre a Campanha e/ou a
Oferta
deverá
ser
dirigido,
por
e-mail,
à
caroline_brito@carrefour/patricia_lima@carrefour.com ou pelo telefone (11)
3755- 2358/(11) 99788-0765. Não serão aceitas reclamações que não sejam
relativas ou não se encontrem abrangidas pelo presente Regulamento.Fica
desde já eleito o foro da Comarca da cidade de São Paulo para dirimir
quaisquer questões relativas a este Regulamento.
19.

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

ANEXO 1 – Lojas Participantes

Sigla
SPP
SPS
SPB
TTE
ERE
EPL
SPC
SPV
SBK
SJA
SPG
SPA
SPI
SPO
TBE
OSC
SPL
DMA
STS
BCV
BPI
SPT
SPR
GRU
SPE
ECN
BTU
BGU
BTA
SPH
STA
SCS
SBC
STO

Nome loja
Pinheiros
Imigrantes
Butantã
Anália Franco
Rebouças
Pamplona
Cambuci Lion
Villa Lobos
Brooklin
Jabaquara
Giovanni Gronchi
Anchieta
Interlagos
Raposo Tavares
Tamboré
Osasco
Limão
Diadema
Taboão da Serra
Casa Verde
Pirituba
Tietê
Aricanduva
Guarulhos
Pêssego
Center Norte
Tucuruvi
Guarulhos Dutra
Tatuapé Celso Garcia
Penha
Santo André
São Caetano
São Bernardo
Santo André Oratório

Endereço
Avenida: Das Nações Unidas, 15.187
Ribeiro Larcerda, 940
Avenida: Professor Francisco Morato, 2.718
Avenida: Regente Feijo, 1.759
Avenida: Rebouças, 3.970
Rua: Pamplona, 1.704
Praça Alberto Lion, 100
Avenida: José de Oliveira, s/n
Avenida: Santo Amaro, 4.815
Avenida: Engenheiro George Corbisier, 273-283
Avenida: Alberto Augusto Alves,50
Via: Anchieta, 3.398
Av. Interlagos 2501 Campo Grande
Rodovia Raposo Tavares Km 17,5
Avenida Piracema , 669
Avenida: dos Autonomistas, 1.542
Avenida: Otaviano Alves de Lima, 1.824
Avenida presidente kennedy n°635
Rod. Regis Bittencourt ,1.835 Km 271,5
Rua: Marambaia, 200
Avenida: Mutinga, s/n
Avenida: Morvan Dias de Figueiredo, 3.177
Avenida: Rio das Pedras , 555
Avenida: Benjamin Harris Hunnicut, s/nº
Estrada do Pêssego, 1.200
Rua: Moyses Roysen, s/ n°
Avenida: Tucuruvi, 248
Avenida: Paulo Faccini, 114
Avenida: Salim Farh Maulf, s/n
Avenida: Amador Bueno da Veiga, 2.521
Avenida:Pedro Americo, 23
Rua:Aquidaban, s/nº
Avenida: Senador Vergueiro
Rua: Oratório, 85

UF
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

BSA
SBD
SBP

Santo André Shopping
Demarchi
São Bernardo
Paulicéia

Avenida: Pereira Barreto, 290
Avenida: Maria Servidei Demarchi nº398

SP
SP

Avenida: Taboão, 2.000

SP

Elite(*****):Deverá Comprovar tempo em Corrida de 10 Km. Tempo a ser

comprovado para 10 Km Masc.= Menor ou igual 32’59” e Fem= Menor ou igual
à 37’59
(***)(****)(******)Participante
s inscritos na Elite, na Corrida Especial, com 60 ou mais anos(Data base
31/12/2018 e na Promoção Carrefour, não poderão optar pela entrega de kit
Participação em casa. e só poderão retirar o kit participação "pessoalmente"
onde deverão apresentar os documentos exigidos em guichê especial:

18. A critério da Organização a qualquer tempo poderá alterar os valores das
inscrições e dos vencimentos das promoções.
19. A data base para cálculo da idade do participante acima de 60 anos ou
mais é 31/12/2018.Isto é os nascidos em 1956 em diante se enquadram na
condição 20. Inscritos na Corrida Especial, Participantes com 60 ou mais anos(
data 31/12/2018) , só poderão retirar o kit participação pessoalmente-Haverá
um local especifico
20. Inscritos na Corrida Especial, Participantes com 60 ou mais anos(
31/12/2018) e inscritos pela Promoção Carrefour , só poderão retirar o kit
participação pessoalmente, onde deverão apresentar as comprovação
exigidas e o comprovante de pagamento na retirada do Kit
Participação.Comprovações exigidas:
20.1.Elite: Documento de Identificação, Comprovante de pagamento
e comprovação do tempo para a Corrida 10 Km( Tempo a ser comprovado
em 10 Km :Masculino.= Menor ou igual 32’59” e Feminino = Menor ou
igual à 37’59);
20.2. Participante com 60 ou mais anos( Data base 31/12/2018): Documento
de Identificação que comprove a idade e Comprovante de pagamento.
20.3. Participante Corrida Especial : Documento de Identificação e
documento de comprovação da sua condição de PNE;
20.2. Participante inscrito na Promoção Carrefour: apresentar o cupom
fiscal , original, que recebeu no ato da compra no caixa no Carrefour , que
conste seu CPF, e comprove o valor mínimo de R$ 15,00(Quinze reais) em

compra dos produtos Intimus Sport e Club Social Crostini ; o documento de
identificação e o comprovante de pagamento da Inscrição.
Uma terceira pessoa não pode retirar o kit participação para o participante
inscrito na Elite, participante com 60 ou mais anos, na Corrida Especial e na
Inscrição Promoção Carrefour. Exceções poderão ocorrer a critério da
organização.
21.Caso exista má fé na inscrição , tentando ludibriar a organização ,, a mesma
será cancelada e o valor da inscrição não será devolvido, devendo o
participante realizar nova inscrição, caso ainda haja vaga,pagando novamente
seu valor integral se quiser participar da prova.
22. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
23. O participante deve apresentar obrigatoriamente, na retirada do kit
participação, a confirmação do pagamento de sua inscrição. Deverão
obrigatoriamente realizar antes de se dirigir a retirada do kit participação, a
verificação do status de sua inscrição nos sites e imprimir os comprovantes
necessários através do mesmo. -Para se inscrever, é necessário que o
participante possua um cadastro no site, com usuário e senha. - Deve-se logarse no sistema, dirigir-se para a página de inscrições, aonde será solicitado que
seja escolhida a prova que quer participar - Deverá dar ciência do regulamento
do Evento -Após selecioná-la o participante prossegue para a próxima etapa
que consiste em inserir as informações obrigatórias para o evento, tais como
tamanho de camiseta, nome da equipe, sendo feito o preenchimento destes
dados o participante é direcionado para a página de confirmação das
informações digitadas e seguido da escolha da forma de pagamento, o
participante é automaticamente encaminhado para a página de pagamento,
que se trata de um sistema interligado com o banco, onde é inserido os dados
para a cobrança do pedido em questão. Não são armazenados os dados do
cartão. - Após a transação a administradora confirma o pagamento e nos envia
um comunicado para que possamos aprovar o pedido. Tratando-se de um
sistema pode ocorrer falta de comunicação entre a Administradora do cartão e
o sistema de inscrições -Após ser feito/finalizado um pedido em seu cadastro é
enviado um email de confirmação de pedido, informações também
disponibilizadas online anteriormente a finalização do pedido, informando os
prazos para a compensação dos pagamentos, informando também o caminho
para que seja acompanhada a alteração do status de seu pedido. - Existem
três status (aguardando aprovação, aprovado e cancelado) em todos os status
são enviados emails automáticos informativos, podendo o bloqueador anti
spam do cliente marcar o email como filtro spam automaticamente ao
recebimento, devido a isso disponibilizamos as informações e
acompanhamentos online, para que tão logo haja dúvidas nossa equipe seja
contatada. Ressaltamos que quando o participante faz um pedido, o mesmo

recebe todas as informações sobre os canais de atendimento e sobre o pedido,
que são disponibilizadas no ato da inscrição e via email. Pagamentos via boleto
bancário demoram até 2 dias úteis para serem aprovados. Pagamentos via
transferência eletrônica demoram até 24hs para serem aprovados.
Pagamentos via cartão de crédito são aprovados num prazo de 5 minutos. Para
verificar o status do seu pedido ou para refazer o pagamento do mesmo, caso
tenha havido algum problema, acesse o site com seu login e senha . Lá você
terá acesso a todos os detalhes de sua compra.
24. A idade mínima para participação é de 18 anos. O participante que ludibriar
a Organização referente a sua idade não terá direito a qualquer premiação e
toda a responsabilidade sobre qualquer ato ou acontecimento é de total
responsabilidade de seus pais ou responsáveis ou de quem o inscreveu,
omitindo esta condição da Organização.
25. O preenchimento de todos os campos na inscrição é obrigatório para que a
inscrição seja aceita como válida e, assim, reconhecida pela Organização.
Somente desta maneira o participante será reconhecido oficialmente na prova.
26.O regulamento da prova está publicado no site do Evento. Para finalizar a
inscrição on line é preciso dar aceite de lido. No caso de inscrições realizadas
em algum ponto esporádico indicado pela Organização, que não o on line, o
participante terá acesso ao regulamento no site da prova. A Organização
considera que ao participar da prova o mesmo está dando aceite no
regulamento e estará dando Aceite na declaração de participação.
REGULAMENTO,DECLARAÇÃO / ACEITE: O participante deve ler
minuciosamente o Regulamento e a declaração de participação. E é muito
importante, que antes de fazer sua inscrição leia atentamente os mesmos. A
organização considera que todos os inscritos na prova tem pleno conhecimento
do regulamento e deram aceite na declaração de participação .
27. A declaração de participação deve ter aceite do participante
DECLARAÇÃO Declaro que: 1)disputo essa prova por minha livre e
espontânea vontade ,isentando de quaisquer responsabilidade os
organizadores , Patrocinadores ,Apoiadores e realizadores , em meu nome e
em nome e de meus herdeiros ;2) Goso de boa saúde ,conforme aprovação
obtida em consulta a médicos e professores de educação física ,especializados
em preparar atleta para competições ,em especial ,corridas de rua; 3)treinei
apropriadamente para aprova conforme inequívoco conhecimento técnico que
possuo sobre meu desempenho ; 4) conheço todas as regras de segurança
,áreas permitidas de acesso e restrição de participação , sendo o mesmo da
minha responsabilidade ;5)Estou ciente do regulamento da prova e seu
conteúdo ;6)Assumo todas as despesas decorrente de minha participação ,tais
como despesas de viagem ,hospedagem ,alimentação ,traslados ,seguros

,assistência medica e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
da minha participação no evento ,antes , durante ou depois do mesmo ;7)Isento
os organizadores ,Patrocinadores ,Apoiadores e realizadores de quaisquer
responsabilidade sobre objetos deixados por mim no guarda –volumes ,tendo
obtido orientação para não deixar nada de valor no guarda-volumes ;8)Estou
ciente que os Organizadores , Patrocinadores ,Apoiadores e realizadores não
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados a mim e a terceiros por
mim causados ,sendo estes de minha única e exclusiva responsabilidade:9)
autorizo por este meio a utilização de qualquer fotografia ,filme ou outra
gravação contendo imagens da minha participação neste evento para
finalidades legitimas , autorizando a sua utilização pelos Organizadores
,Patrocinadores ,Apoiadores e Realizadores para divulgação do Evento através
de veículos impressos ,televisivos ,internet ou outros meios eletrônicos ,bem
como cedo ,por este instrumento ,todos os direitos de utilização de minha
imagem , renunciando ao recebimento de quaisquer renda que vier a ser
auferida com materiais de divulgação ,campanhas ,informações ,transmissão
de tevê ,clippings ,reapresentações e jornalismo ,em qualquer tempo e mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser criados para este e os próximos
eventos;10) Estou autorizado a realizar esta inscrição em nome de terceiros
,responsabilizando-me pelo fornecimento dos dados descritos e por levar ao
conhecimento do inscrito o regulamento anexo que estou retirando e que o
atleta ,ao participar da prova, automaticamente terá ciência de todo
regulamento .11) As informações aqui prestadas são verdadeiras ,bem como
os dados por mim fornecidos e conferidos ,assumindo total responsabilidade
sobre os mesmos . ESTOU CIENTE COM A DECLARAÇÃO ACIMA SÃO
PAULO
_____________de
_____________de
_____
______________________________________ Assinatura do Atleta do
Responsável
28. A inscrição poderá ser realizada por terceiro. Neste caso a Organização
compreende que se o participante deu a responsabilidade e confiou no terceiro
para fazer sua inscrição,portanto a Organização faz fé sobre a veracidade dos
dados cadastrais passadas do participante inscrito e que o participante tem
conhecimento do regulamento, da declaração e que concordou e deu aceite em
ambos Com isto, a Organização se dá no direito se reconhecer que o inscrito
tem pleno conhecimento das condições do regulamento e da declaração de
participação. A pessoa que está realizando a inscrição(terceiro) assume toda e
qualquer responsabilidade existente da participação deste inscrito. Deverá
assumir o compromisso de levar ao seu conhecimento do participante as
condições da Organização de conhecimento do regulamento da Prova e da
declaração e aceite de ambos. O inscrito ao participar da prova
automaticamente dá ciência de todo regulamento e da declaração de
participação. Tal atitude de terceirizar a inscrição não exime o participante de
qualquer clausula existente neste regulamento.

29. Os pelotões de elite terá até 60 atletas , entre o masculino e o feminino.O
critério utilizado para a inscrição neste grupo será tempo igual ou inferior à
32’59’’ para atletas do sexo masculino e tempo igual ou inferior à 37’59’’ para
atletas do sexo feminino, em competições de 10 Km.Inscritos na Elite na
retirada do kit participação -Haverá um local especifico, onde deverão
apresentar comprovação da condição e o comprovante de pagamento
30.A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no pelotão de elite
atletas especialmente convidados que não se enquadram nas condições acima
descritas.
31. A Organização Da Prova reserva-se o direito de recusar ,se dar qualquer
explicação , a inscrição de um atleta de Elite .
32. Em hipótese alguma, o participante poderá trocar o nome dado no
momento de sua inscrição, depois tê-la adquirido.
33.O participante não pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu
número de peito e seu chip, por qualquer que seja o motivo, sob pena de
desclassificação e de coibição de participação em futuros Eventos da empresa
organizadora.
34. O participante, por si e por seus herdeiros, assume toda a responsabilidade
pela sua participação na prova. O participante, independente da categoria da
qual participa, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus
herdeiros, os Organizadores e as Empresas envolvidas na prova, de quaisquer
responsabilidades que possam existir sobre sua participação na prova
35.O participante para participar da prova, deverá estar treinado, gozando de
boa saúde, e estar em dia com rigorosa avaliação médica, visto que a
Organização não se responsabilizará pela saúde do mesmo.
36. São de responsabilidade do participante, as despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da
mesma.
37. O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra
gravação contendo imagens de sua participação na prova para finalidades
legítimas.
38. A cada participante será fornecido um número de peito com alfinetes que
deve ser usado visivelmente no peito, sem rasuras ou alterações.
39. Não será permitida a premiação de nenhum atleta que não estiver com seu
número no peito na passagem pela chegada da prova.

40.Fica a critério da Organização a opção de uso do chip de cronometragem
padrão ou do chip descartável. No caso do uso do chip padrão, o participante
tem a obrigação de devolvê-lo após o término da prova.
41.Como a caminhada é participativa, fica a critério da Organização a opção do
participante utilizar nesta modalidade o chip de cronometragem .Se utilizar o
mesmo estará no kit participação.
42. O uso do "chip de cronometragem " é obrigatório, acarretando a
desclassificação do atleta que não o utilizá-lo.
43. O participante com chip terá um código numérico específico para este chip,
o qual não poderá ser trocado, sendo passível de desclassificação.
44.Caso seja usado o chip padrão, este deverá ser devolvido obrigatoriamente
ao término da prova. Inclusive o mesmo é a moeda de troca para receber o kit
pós prova. Se o participante não devolvê-lo até o prazo de 30 dias após a
prova ou perde-lo, deverá pagar uma multa de R$ 20,00 (vinte reais).O não
cumprimento desta formalidade implicará na exclusão das demais provas
realizadas pelos Organizadores. O participante desde já autoriza a
Organização a fazer a emissão de um boleto de cobrança bancário referente a
esta taxa de não devolução ou perda -R$ 20,00(Vinte reais). Observação Fica
a critério da Organização a utilização ou não de chip de cronometragem na
caminhada
45. O tamanho das camisetas será escolhido no momento da inscrição
46. As camisetas serão disponibilizadas nos tamanhos Baby Look M Feminina,
P Unisex, M Unisex, G Unisex e GG Unisex
47. Como as camisetas são confeccionadas com antecedência, onde o lote
final de inscrições com os tamanhos das camisetas não são computados e sim
estimados, os participantes que retirarem seus kits no final do horário previsto
da entrega , poderão estar sujeitos ao tamanho da camiseta de acordo com a
disponibilidade existente.
48. O participante não poderá alegar impossibilidade de participar da corrida,
caso não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva.
49.O Kit participação será: Caminhada-Camiseta e nº de peito( c/4 alfinetes)
Corrida 6,1 Km, Corrida Geral e Especial 10 Km-Camiseta ,nº de peito ( c/4
alfinetes) e chip cronometragem
50.DATA/ LOCAL DA RETIRADA DO KIT PARTICIPAÇÃO
21/01/2018 (Domingo) Somente na Loja Carrefour Cambuci:
Estacionamento.Endereço-Praça Alberto Lion, 100 - Cambuci, São Paulo - SP,
01515-000 Das 10 h as 18 h

22/01/2018 (Segunda-Feira) Somente Loja Carrefour Cambuci:
Estacionamento.Endereço-Praça Alberto Lion, 100 - Cambuci, São Paulo - SP,
01515-000 Das 10 h as 18 h
23/01/2018 (Terça-Feira) Somente na Loja Carrefour Hipermercado Villa
Lobos:Estacionamento.Endereço-Av. José César de Oliveira, s/n - Imperatriz
Leopoldina, São Paulo - SP, 05317-000 Das 10 h as 18 h
24/01/2018 (Quarta-Feira) Somente na Loja Carrefour Hipermercado Villa
Lobos:Estacionamento.Endereço-Av. José César de Oliveira, s/n - Imperatriz
Leopoldina, São Paulo - SP, 05317-000 Das 10 h as 20 h
50.1. NÃO HAVERÁ ENTREGA NO DIA DO EVENTO . isto é no dia
25/01/2018.
50.2. Elite, Inscritos na Corrida Especial, Participante com 60 ou mais anos(
31/12/2018) e inscrito pela Promoção Carrefour , só poderão retirar o kit
participação pessoalmente, onde deverão apresentar as comprovação
exigidas e o comprovante de pagamento na retirada do Kit Participação
51. Participante da Elite, da Corrida Especial, Participantes com 60 ou mais
anos( 31/12/2018) e participante inscrito pela Promoção Carrefour não podem
terceirizar a Retirada do Kit em nenhuma hipótese..
52. Demais participantes(Público Geral):Deverão apresentar documento de
identificação e comprovante de pagamento da inscrição.Poderão terceirizar a
Retirada do Kit Participação..
Terceirizar a Retirada do Kit Participação.Esta terceira pessoa para retirar o
kit participação deverá apresentar identificação e uma autorização por escrito
de próprio punho do participante inscrito , lhe dando a especifica autorização,
contendo todos dados dos dois(terceiro e participante) , o fone ou celular de
contato do Participante inscrito .Esta autorização deverá estar assinada pelo
participante inscrito(igual ao documento de identificação) .Este terceiro no ato
da Retirada do Kit Partcipante deverá apresentar sua identificação, a
autorização, cópia do documento de identificação do inscrito e o comprovante
de pagamento da inscrição. Exceções poderão ocorrer a critério da
organização.
53. O KIT PÓS PROVA será composto por medalha e produtos das empresas
envolvidas. Será entregue somente durante a Prova, após chegada.O KIT PÓS
PROVA só pode ser entregue pela organização de duas formas:
1ª Forma - Mediante devolução do chip de cronometragem, se na prova foi
utilizado o padrão
2ª Forma - Mediante a entrega da serrilha escrita RETIRADA KIT PÓS PROVA
junto ao nº de peito quando o participante tiver utilizado o chip de

cronometragem descartável ou quando participar da caminhada que utilizou
chip de cronometragem.
54. O deficiente visual, deverá obrigatoriamente informar à Organização os
dados do seu guia na retirada do kit participação e solicitar o nº de peito GUIA,
para que o mesmo tenha direito a retirada do kit pós Prova.
55. Outra pessoa poderá retirar o kit Pós Prova do participante, desde que
esteja com o chip retirado( se for o padrão) ou com a serrilha do nº de peito
escrito RETIRADA KIT PÓS PROVA. Durante a duração da prova, esta pessoa
deverá se encaminhar as tendas retirada do kit.
56. Quanto ao participante inscrito que não compareceu a prova, existem duas
condições:
56A. Retirou o KIT PARTICIPAÇÃO e NÃO COMPARECEU A PROVA- O
participante já retirou o Kit participação contendo a camiseta e, portanto após a
realização da Prova o participante, não terá direito a retirar a medalha.
Importante: Se no Kit participação continha o chip de cronometragem e este é o
padrão ,deverá devolver este chip obrigatoriamente (somente se for o padrão)
pessoalmente ou pelo correio no endereço a ser informado pelo fone: 11-50414598 Se for o chip descartável, não precisa fazer nada.
56B.Não retirou o KIT PARTICIPAÇÃO- Após a realização da Prova o
participante, só terá direito a retirar a camiseta, apresentando o comprovante
de inscrição (boleto pago ) Deverá entrar em contato, a partir do dia
26/01/2018, pelo fone 11-5531-0200 e agendar horário para retirada no local a
ser indicado.Inscritos na Elite, Corrida Especial,Participantes com 60 ou mais
anos (31/12/2018), e Participantes Promoção Carrefour só poderão retirar a
camiseta pessoalmente- onde deverão apresentar comprovação da condição e
o comprovante de pagamento. O prazo para retirada da camiseta é, até no
máximo 30 (trinta) dias após a realização da prova. Após este prazo este
material tem outro destino.
57. Quando um participante for declarado suspenso ou impossibilitado de
participar de provas pela IAAF, CBAT, ou Federação local na Justiça
Desportiva ou ainda na Justiça Comum, não poderá ser inscrito na prova. Caso
venha conseguir a inscrição, omitindo sua condição de suspensão com
referência supra, sua inscrição será considerada sem efeito.
58. A Direção Geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
61. Nenhuma identificação dos patrocinadores de participantes individuais pode
aparecer em propaganda dentro da área de competição. Para fins destas
regras e quaisquer regulamentos feitos segundo nas mesmas, as referências
feitas à competição incluirão, quando pertinente, todas as atividades dentro da
área de competição.

59. O participante deverá se manter exclusivamente na pista do percurso
durante a execução da prova.
60. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O
participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. A não observância destas
regras implicará a desclassificação do participante na prova.
61. Toda a irregularidade ou atitude anti-desportiva, cometida pelo atleta, será
passível de desclassificação.
62. A prova terá duração máxima de 2h (duas horas). A participativa terá
duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos), sendo que o
participante que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do
percurso, será convidado a se retirar da competição, adentrando ao veículo
prego.
63. Qualquer participante poderá ser submetido a exame antidoping, mesmo
que a Organização não tenha descrito em local algum que o faria. Este exame
poderá ser realizado pela Organização ou qualquer órgão competente
existente.
64. Tempo de apuração utilizado pela organização na prova para dar a
classificação dos participantes:
64.1. CORRIDA: 67.1.1-CATEGORIA CORRIDA 10 KM: A classificação da
Categoria Corrida 10 Km terá a listagem de classificação dos corredores
levando-se em conta o tempo bruto dos cinco primeiros colocados masculino e
feminino e o tempo líquido dos demais participantes.
64.1.2.CATEGORIA CORRIDA ESPECIAL 10 KM- A classificação será por
tempo bruto.
64.1.3. CATEGORIA CORRIDA 6,1 KM: O primeiro colocado masculino e
feminino serão classificados por tempo bruto e demais participante
classificados por tempo líquido
64.2. CAMINHADA
CATEGORIA CAMINHADA 6,1 KM – Não terá classificação por tempo Tempo
líquido é o tempo apurado que o participante leva de sua passagem pelo tapete
de cronometragem da largada até a sua passagem pelo tapete de
cronometragem da chegada, isto é, não é o tempo da escuta do tiro até o
tapete da chegada. Isto evita atropelos e valoriza a real atuação de cada um.
Tempo Bruto é o tempo apurado que o participante leva, da escuta do tiro até a
sua passagem pelo tapete de cronometragem da chegada.
65. PREMIAÇÃO:

65.1. CORRIDA 10 KM - TROFÉUS E VALORES EM ESPECIE- Somente
receberão premiação em espécie e troféus, os cinco (05) primeiros colocados
masculinos e femininos, por ordem de chegada, a partir do tiro de largada, que
tenham passado pelos postos de controle de tempo e arbitragem, inscritos na
Categoria Corrida 10Km .
65.1.1. O valor da premiação em espécie R$ 1.500,00 - Primeiro Col. Masc.e
Fem. R$ 800,00- Segundo Col. Masc.e Fem. R$ 500,00 - Terceiro Col. Masc.e
Fem. R$ 400,00 - Quarto Col. Masc.e Fem. R$ 300,00 - Quinto Col. Masc.e
Fem
65.1.2. Os valores serão depositados em até 75(setenta e cinco dias) após a
realização da PROVA na conta corrente única e exclusiva do premiado;
65.1.3. Os valores dos depósitos em conta corrente, relativos ao pagamento
que serão feitos pela Organização, serão descontados, caso existam, os
impostos devidos;
65.1.4. O premiado durante o cerimonial de premiação, deverá assinar o recibo
descrevendo todos os seus dados, colocando nome completo, banco, agência,
c/c e CPF para receber a premiação;
65.1.5. O premiado só poderá receber depósito na c/c descrita no recibo. O
mesmo deverá ser o titular da conta corrente.
65.1.6. Se tiver o exame antidoping, o pagamento só será liberado, após a
divulgação dos resultados do exame. Caso o exame dê positivo o premiado
será desclassificado, não tendo direito algum a premiação
65.1.7. Caso o premiado se negue a subir ao pódio de premiação durante o
cerimonial de premiação( para receber o troféu e o cheque simbólico),
alegando querer receber o pagamento no ato, perderá o direito do recebimento
do prêmio, isto é, tanto do valor em espécie quanto do Troféu.
65.1.8. Caso o premiado não compareça ao pódio de premiação durante o
cerimonial de premiação( para receber o troféu e o cheque simbólico), sem um
motivo justificável, perderá o direito de recebimento do prêmio, isto é, tanto do
valor em espécie quanto do Troféu.
65.1.9. Somente receberão premiação com TROFÉU, o primeiro colocado
masculino e feminino, participante inscrito na ELITE .A apuração será por
tempo líquido.Caso o participante esteja entre os cinco primeiros colocados da
Categoria Corrida 10 Km não terá direito a premiação
65.1.10-Os participantes inscritos na Elite(A e Atleta) não participarão da
Premiação Corrida 10 Km FAIXA ETÁRIA

65.2. CORRIDA 10 KM FAIXA ETÁRIA COM MEDALHA PREMIAÇÃO para o
primeiro
colocado
masculino
e
feminino
por
Faixa
Etária.
65.2.1. A divisão da faixa etária será: 18 a 19 anos / 20 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 /70 a 74 anos / 75 a 79 anos/Acima
de 80 anos, conforme a regra da CBAT.
65.2.2. Para efeito de classificação por faixa etária, é considerada a idade do
participante em 31/12/2018.
65.2.3. Esta premiação ocorre somente para os inscritos na Categoria Corrida
10 Km, excluindo os inscritos na ELITE .Os inscritos na Corrida 6,1 km e
Caminhada 6,1 Km não participam desta premiação.
65.2.4. O participante que se classificar entre os 5 primeiros masculinos e
femininos inscritos na Corrida 10 Km Público Geral NÃO participará da
Premiação Faixa Etária
65.3. CORRIDA ESPECIAL 10 KM COM TROFÉU POR MODALIDADE para o
primeiro colocado masculino e feminino, por ordem de chegada, a partir do Tiro
de Largada que tenham passado pelos postos de controle de tempo e pelo
tapete de chegada por modalidade da Categoria Especial (largada às
6h50min). As modalidades são: “Cadeirante”, “Deficiente visual”, “Deficiente
físico andante membro inferior”, “Deficiente físico andante membro superior”,
“Deficiente Intelectual” e “Deficiente Auditivo”. 68.4- CORRIDA 6,1 KM COM
TROFÉU para o primeiro colocado masculino e feminino, por ordem de
chegada, a partir do tiro de largada, que tenham passado pelos postos de
controle de tempo e arbitragem, inscritos na Categoria Corrida 6,1 km.
66. É permitido às empresas envolvidas no evento realizarem premiações de
qualquer tipo com os participantes, seguindo regras próprias e sem o prévio
aviso. Isto é, podem fazer premiações em espécie ou de bens de valores, com
qualquer grupo ou participante do evento.
67. Não é permitida a dupla premiação realizada pela Organização As Clausula
66 não são uma Premiação da Prova, portanto não é levada em conta pela
Organização. Isto é, as premiações feitas pelas empresas não são
consideradas do Evento.
68. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor Geral
da prova até 30 minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, serão
anulados.
69. Só serão validadas as premiações se os premiados apresentarem
documento de identidade (RG) com foto e CPF.

70. A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso
condições de catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes.
71. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a
sofrer durante o transcurso da prova não serão de responsabilidade dos
organizadores, patrocinadores e empresas envolvidas na prova. Não haverá
reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente a
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante, independente de
qual for o motivo.
72. O guarda-volumes é um serviço de cortesia oferecido ao participante. Não
devem ser deixados objetos de valor no guarda-volumes. Não recomendamos
que sejam deixados objetos como relógios, roupas ou acessórios de alto valor,
equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito
etc. O extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a
sofrer durante sua operacionalização no evento não será de responsabilidade
dos organizadores e patrocinadores e ou apoiadores da prova. Sugerimos que
o guarda-volumes seja utilizado apenas para guardar objetos sem valor,
devidamente acondicionado. Não haverá reembolso, por parte da Organização,
de nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guarda
volumes. O participante receberá na retirada do kit participação, juntamente
com o nº de peito em forma de serrilha, o adesivo para uso no guarda-volumes.
Este adesivo deverá ser colocado em sua sacola ou em seu objeto
devidamente acondicionado. O participante deverá entrar na fila em que seu
número esteja enquadrado. O Guarda-Volumes será acondicionado de acordo
com a numeração de peito. Na retirada dos pertences deverá apresentar o nº e
peito usado na Prova, que é a mesma numeração de seu adesivo guarda
volumes.
73. Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora que tem a
decisão final.
74. A Organização não se responsabiliza por erros ou má caligrafia ou
digitação no preenchimento dos dados cadastrais. No ato da retirada do Kit
participação o participante tem obrigação de conferir: -Seus dados principais
que estão na etiqueta - O conteúdo do Kit participação. No caso de
apresentar(em) divergência(s) o participante deve se encaminhar para a
Secretaria para realizar a(s) correção(ões). O participante que tiver no kit
participação chip de cronometragem, através do mesmo, deverá realizar a
conferência de dados informatizada .No caso de existir algum erro, devem
realizar obrigatoriamente a correção na Secretaria (Na etiqueta adesiva do kit
participação constam nome completo, sexo, data de nascimento e o nº de peito
deve ser igual ao número da etiqueta adesivada ou fornecida na listagem de
inscrição on line). A Organização se reserva no direito de não fazer a correção
dos dados, cadastrais após o participante ter terminado a prova e estar em

posse dos resultados. Se por um caso está correção não tenha sido realizada
na entrega do kit participação e acabe por interferir na premiação, em qualquer
que seja a colocação o participante será considerado desclassificado.
Lembramos que no caso de algum dos dados estar faltando no preenchimento
da ficha de inscrição e conseqüentemente não aparecer na etiqueta do
envelope da retirada do kit participação e o participante não corrigir com a
Organização na Secretaria, o atleta sairá na lista de divulgação dos resultados
como desclassificado, e a Organização se reserva no direito de não mais fazer
a correção para colocá-lo na classificação geral.
75. Os RESULTADOS da PROVA serão publicados nos sites
www.trofeucidadedesaopaulo.com.br , www.amocorreramobrasil.com.br e
www.amocorreramosaopaulo.com.br
75.A. CORRIDA GERAL 10 KM
75.A.1. Elite masculino e Elite feminino
75.A.2. Geral masculino e geral feminino
75.A.3. Faixa Etária masculino e feminino
75B. CORRIDA 6,1 KM
75 B.1. Geral masculino e Feminino
75 B.2. Faixa Etária masculino e feminino
75.C. CORRIDA ESPECIAL10 Km
75.C.1. Por modalidade-Masculino e Feminino
75.D. CAMINHADA
Não haverá divulgação. Somente quando existir chip de cronometragem, a
critério da Organização poderá ter a divulgação-Geral masculino e Feminino .
76. A Organização e empresas envolvidas na prova poderão realizar
pequeno(s) sorteio(s) de produto(s) da empresa , seguindo regras próprias e
não precisam avisar aos participantes com antecedência.
77. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização Técnica
através do fone 11-5531-0200

