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Capítulo 1 – Regulamento Básico
1.1. Descrição do Evento
A Wings for Life World Run (o “Evento”) é composta por múltiplas corridas simultâneas no
mundo inteiro (cada, um “Local do Evento”). Todos os Participantes de todos os Locais do
Evento, independentemente de idade ou sexo, devem começar no horário da largada
(11h00min (UTC) de 5 de maio de 2019). Não há distância, tempo ou linha de chegada
estabelecida para a corrida. Para todos os Participantes, chega-se ao fim da corrida quando
cada um deles for ultrapassado pelo carro oficial da prova (o Catch Car), que estará no
trajeto em cada Local do Evento.
Exatamente às 11h30min (UTC), o Catcher Car cruzará a linha de chegada e percorrerá a
Pista de Corrida. Os Catcher Cars de todos os Locais do Evento partirão ao mesmo tempo
e manterão exatamente a mesma velocidade. Com o passar do tempo, cada Catcher Car
de cada Local do Evento aumentará a velocidade simultaneamente aos demais até que se
ultrapasse o último Participante e se declare o vencedor mundial (consulte no quadro abaixo
os detalhes sobre a velocidade do Catcher Car). Os vencedores gerais de todas as corridas
no mundo inteiro serão a última mulher e o último homem Participante que percorrerem a
maior distância antes de serem ultrapassados pelo Catcher Car. Também serão definidos
os vencedores locais.
11h00min UTC – Início da Corrida
11h30min UTC – Entrada do Catcher Car no Trajeto – Velocidade: 14 km/h (8,69 milhas/h)
12h00min UTC – Aumento de Velocidade: 15 km/h (9,32 milhas/h)
12h30min UTC – Aumento de Velocidade: 16 km/h (9,94 milhas/h)
13h00min UTC – Aumento de Velocidade: 17 km/h (10,56 milhas/h)
13h30min UTC – Aumento de Velocidade: 18 km/h (11,18 milhas/h)
14h00min UTC – Aumento de Velocidade: 22 km/h (13,67 milhas/h)
14h30min UTC – Aumento de Velocidade: 26 km/h (16,15 milhas/h)
15h00min UTC – Aumento de Velocidade: 30 km/h (18,64 milhas/h)
15h30min UTC – Aumento de Velocidade: 34 km/h (21,12 milhas/h)
1.2. Descrição da Pista
Cada Local do Evento terá uma pista à parte (cada uma denominada “Pista de Corrida”).
Os Participantes devem seguir a rota sinalizada pela Organizadora (haverá sinalização da
pista e de km/milhas disponível). Apesar dos esforços da Organizadora no sentido de
oferecer Pistas de Corrida semelhantes, diferenças entre Pistas de Corrida são inevitáveis
e não serão levadas em consideração na definição dos vencedores do Evento.
1.3. Idade de Participação / Mínima
O Evento é aberto para todas as pessoas que tiverem no mínimo 16 anos de idade no dia
da corrida. A Organizadora se reservará o direito de exigir comprovante de idade e
identidade de qualquer Participante.
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Na Wings for Life World Run, é permitido o uso somente de cadeiras de roda “de uso
cotidiano” — as especificações dessas cadeiras são as seguintes: cadeira movida
manualmente pelo usuário, empurrando os aros de tração (proibidas cadeiras motorizadas);
deve ter duas rodas traseiras grandes (20” a 26”), duas rodas dianteiras pequenas (3” a 7”),
dois aros de propulsão e dois freios. O diâmetro de cada aro de propulsão só pode ser 15%
menor que o do aro da roda traseira. Pode ser cadeira de rodas dobrável ou rígida/não
dobrável. O peso da cadeira precisa ficar entre 7 kg e 25 kg, e o usuário precisa sentar em
posição ereta (90 graus). Recomenda-se firmemente aos tetraplégicos tenham rodas antitombo. A disposição da roda traseira tem que ficar entre 0° e 8°.
Os Participantes em busca de recursos ou serviços adicionais ou de modificações das
políticas, práticas e/ou procedimentos do Evento devem solicitar a aprovação prévia do
Evento, que será verificada pela Equipe da Corrida durante a Inscrição no Local. Se, devido
a deficiência, o Inscrito buscar qualquer tipo de recurso ou serviço auxiliar ou modificações
das políticas, práticas e/ou procedimentos do Evento, deve fazer a respectiva solicitação
através do formulário de contato fornecido durante o processo de inscrição e, em qualquer
hipótese, com maior tempo de antecedência possível. Embora o Evento se comprometa a
fornecer aos Inscritos recursos e serviços auxiliares razoáveis e/ou modificações das
políticas, práticas e/ou procedimentos do Evento, não será possível aprovar as solicitações
que só forem feitas perto da data do Evento de corrida ou na própria data do Evento. Este
processo também se aplica às demais pessoas que participarem da Wings for Life World
Run (ex.: o Participante que desejar empurrar um companheiro que use cadeira de rodas
ou ajudar um Participante que seja cego) terá que largar no setor 4, de acordo com o item
2.3 dos Regulamentos. Em todos os casos, o fornecimento e/ou permissão de tais recursos
adicionais fica(m) a critério exclusivo da Organizadora. Não haverá reembolso de custos de
viagem ou outros caso o acesso à corrida seja negado.
Os Participantes serão divididos nas categorias masculina e feminina em cada corrida, bem
como por faixa etária para efeitos de informação.
Ao participar do Evento, o Participante declara que não possui condição que o(a) impeça
de participar do Evento com segurança ou que apresente risco aos demais. Recomendase também a qualquer Participante do Evento consultar seu médico antes da participação.
Ademais, cada participante concorda que não é sujeito a qualquer outra proibição de
participar do Evento por razão alguma.
Caso tenha mais dúvidas ou perguntas específicas sobre este Capítulo, favor consultar sua
Organizadora,
preenchendo
o
formulário
no
endereço
www.wingsforlifeworldrun.com/contact.

Capítulo 2 – Evento
2.1. Inscrição no Local
4

Cada Participante será obrigado a apresentar identificação, entregar o “Termo de Isenção
de Responsabilidade” corretamente preenchido e assinado, quando for o caso, e apresentar
comprovante de pagamento à Equipe da Corrida antes da corrida, durante a Inscrição no
Local, próximo à respectiva linha de largada. No caso de menores de idade, os tutores
devem assinar. Mais detalhes sobre os locais específicos e os prazos referentes à Inscrição
no Local serão anunciados oportunamente em www.wingsforlifeworldrun.com. As pessoas
que não forem credenciadas no prazo não poderão participar da corrida.
2.2. Número de Corredor e Sacola de Participante
Durante a Inscrição no Local, cada Participante receberá uma sacola de Participante, assim
como um número de corredor exclusivo. Esse número de corredor, que incluirá o
cronômetro do Participante, deve ser usado A TODO TEMPO, durante a corrida, na frente
do Participante para que todas as informações do número de corredor sejam nitidamente
visíveis. Para os Participantes em cadeiras de rodas, será fornecido pela organizadora um
mastro com uma bandeira à qual se deve fixar o cronômetro, e o número de corredor
também deve ser usado na frente do Participante. O verso do número de corredor conterá
um formulário de informações médicas que o participante deve preencher de forma
completa e honesta. O número de corredor não deve ser dobrado, rasgado ou alterado de
forma alguma. A desobediência poderá resultar na desclassificação do Participante e sua
retirada da corrida. Qualquer Participante que desistir ou abandar a corrida, qualquer que
seja a razão, DEVE devolver seu número de corredor ao membro da equipe da corrida
apontado. É VEDADO transferir o número de corredor para outra pessoa ou local de corrida.
2.3. Início / Posição de Largada
Os Participantes da Wings for Life World Run serão posicionados na largada em seções de
acordo com os melhores tempos pessoais de maratona, meia maratona ou corrida de 10
km. Os corredores mais velozes serão colocados na dianteira da área de largada, mais
próximos da linha de largada. Quem não fornecer tempo de corrida será incluído na posição
de largada mais longe da linha de largada.

LARGADA
SETOR 1

SETOR 1

Maratona de até 3h00min

Maratona de cadeira de rodas de até 2h00min

Meia maratona de até 1h30min

Meia maratona de cad. rodas de até 1h00min

Corrida de 10 km até 40 min

Wings for Life World Run acima de 30 km

A Wings for Life World Run acaba aos 30 km
SETOR 2
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Maratona de 3h00min a 4h00min

SETOR 2

Meia maratona de 1h30min a 2h00min

Maratona de cadeira de rodas de 2h00min a
2h30min

Corrida de 10 km de 40 min a 50 min
Wings for Life World Run de 20 a 30 km

Meia maratona de cadeira de roda de 1h00min a
1h20min

SETOR 3

Wings for Life World Run de 20 a 30 km

Maratona de 4h00min a 5h00min

SETOR 3

Meia maratona de 2h0 min a 2h30min

Corrida de 10 km de 50 min a 60 min
Wings for Life World Run de 10 a 20 km
SETOR 4

Maratona de cadeira de roda de 2h30min a 3h00min
Meia maratona de cadeira de roda de 1 hora e 20
min a 1 hora e 40 min
Wings for Life World Run de 10 a 20 km

Maratona acima de 5h00min

SETOR 4

Meia maratona acima de 2h30min

Maratona de cadeira de rodas acima de 3h00min

Corrida de 10 km acima de 60 min

Meia maratona de cadeira de rodas acima de
1h40min

Wings for Life World Run de até 10 km
e todos os Participantes sem tempo

Wings for Life Word Run de até 10 km
e todos os Participantes sem tempo

Todos os Participantes são obrigados a estar em sua área de largada designada no mínimo
15 minutos antes do início da corrida. Qualquer Participante que chegar à área de largada
depois desse prazo será colocado atrás de todos os grupos de largada.
Todos os Participantes começarão de uma vez, numa largada em massa. Embora a posição
de largada seja baseada no horário oficial (o horário a partir do qual o cronômetro da corrida
começa a contar), todos os Participantes devem cruzar a linha de largada para ativar seus
cronômetros (localizados nos números de corredor) e serem considerados participantes
ativos da corrida. A Organizadora não se responsabiliza por eventuais defeitos dos
cronômetros.
2.4. Execução da Corrida
As regras a seguir se aplicam à Wings for Life World Run: o horário de largada oficial em
todos os Locais do Evento mundo afora será 11h00min (UTC) de 5 de maio de 2019 (ex.:
Começa às 12h00min no Reino Unido (horário local), às 13h00min em Munique, Alemanha
(horário local), às 7h00min na Flórida, EUA (horário local), às 19h00min em Taiwan (horário
local) etc.).
Todos os Participantes devem seguir pela Pista de Corrida oficial sinalizada pela
Organizadora. A saída da Pista de Corrida, qualquer que seja a razão, resultará na
desclassificação da corrida. A Organizadora da Corrida e seus funcionários, assim como a
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polícia, a segurança, os fiscais de trajeto e os voluntários (em conjunto, a “Equipe da
Corrida”), ajudarão todos os Participantes a ficar dentro da Pista de Corrida sinalizada e
seguir o trajeto correto da Pista de Corrida.
O Participante acaba quando o Catcher Car o ultrapassa. O Catcher Car conterá o
equipamento de cronometragem que acionará o cronômetro localizado no número de
corredor do Participante quando ele ou ela for ultrapassado. Os resultados serão
classificados em ordem de chegada por distância, e NÃO por tempo.
Uma vez ultrapassado, o Participante está fora da Corrida e deve prosseguir para a área
principal do Evento, conforme indicado pela Equipe da Corrida. Para obter detalhes, favor
consultar o site local de cada corrida no endereço www.wingsforlifeworldrun.com. Pede-se
que os Participantes consideram as condições climáticas e temperaturas locais na definição
do transporte de volta.
Qualquer dúvida deve ser encaminhada por escrito à Organizadora até 24 horas antes do
início da corrida no seguinte endereço: results@wingsforlifeworldrun.com. Todas as
decisões da Organizadora (Administração da Corrida) são finais e vinculativas.
Observados os Termos de Participação, a Organizadora reserva-se o direito de modificar
os detalhes do Evento, tais como a data, horário de largada, Pista de Corrida, distância e/ou
conveniências oferecidas com relação ao Evento.
Todas as regras estão sujeitas a alterações. Favor conferir regularmente os anúncios online
em www.wingsforlifeworldrun.com, assim como estes Regulamentos, para conhecer mais
detalhes. Se especificamente solicitado pelo usuário via formulário de contato, a
Organizadora tentará enviar tais informações por e-mail assim que for razoavelmente
possível.
2.5. Catcher Car da Corrida
O exposto a seguir se aplica à Wings for Life World Run. O Catcher Car da Corrida é a linha
de chegada móvel. Os Participantes que estiverem na Pista de Corrida à frente do Catcher
Car oficial são considerados como estando dentro da corrida. A Equipe da Corrida avisará
os Participantes quando o Catcher Car estiver se aproximando atrás deles e pedirá que os
Participantes que estiverem prestes a serem ultrapassados mudem para o lado direito da
rua, nos países onde se dirige pela direita, e à esquerda da rua, nos países de mão inglesa,
a fim de permitir que o Catcher Car oficial passe com segurança. Qualquer pessoa que não
seguir as instruções oficiais da corrida será automaticamente desclassificada da prova.
Uma vez ultrapassado pelo Catcher Car oficial, o Participante será marcado como
concluído. Os resultados serão classificados em ordem de chegada por distância, e NÃO
por tempo.
2.6. Apuração dos Resultados
Na Wings for Life World Run, haverá uma tabela de resultados por corrida, bem como uma
única tabela de resultados mundial, disponível depois da corrida no
www.wingsforlifeworldrun.com.
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Os resultados de cada corrida e globais serão organizados da seguinte forma:
a)
Geral Masculino; e
b)
Geral Feminino;
c)
Masculino e Feminino por faixa etária (somente para fins de informação, pois não se
dão prêmios para divisões de faixa etária):
Feminino: 16-18, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 6569, 70-74, 75-79, 80+.
Masculino: 16-18, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 6569, 70-74, 75-79, 80+.
A Organizadora reserva-se o direito de dividir os Participantes em mais grupos.
Na hipótese de empate exato, os Participantes receberão a mesma classificação. Em caso
de empate exato entre vencedores de prêmios, a Organizadora dará a ambos os
Participantes os prêmios descritos nos Termos de Participação.
A Organizadora reserva-se o direito de desclassificar qualquer participante e retirá-lo do
Evento da forma prevista nos Termos de Participação.
2.7. Desclassificação/Retirada do Evento
A qualquer tempo durante a Wings for Life World Run, a Organizadora reserva-se o direito
de, a seu exclusivo critério, desclassificar e retirar qualquer Inscrito por descumprimento
dos Termos de Participação ou dos Regulamentos ou, onde couber, por qualquer outro tipo
de comportamento ilícito ou inadequado, incluindo, sem limitação: se seu comportamento
no Evento ou em quaisquer atividades relacionadas ao Evento for a qualquer momento
prejudicial, puder causar ou efetivamente causar dano a uma pessoa, ao patrimônio ou à
reputação da Organizadora; fornecer informações falsas nos formulários de inscrição; por
conduta antidesportista; concorrer com número ou crachá de corredor não oficial; concorrer
com número oficial ou crachá de corredor atribuído a outra pessoa ou de outro Evento;
transferir ou tentar transferir número oficial ou crachá de corredor a outra pessoa ou obter
tal número ou crachá de outra pessoa; ser acompanhado durante a corrida por pessoa não
inscrita no Evento; e por razões médicas ou de segurança. Caso um Inscrito vencedor seja
desclassificado, perderá o direito ao prêmio e/ou este poderá ser doado ou concedido a um
vencedor alternativo. Nenhum reembolso será concedido a Participante desqualificado,
qualquer que seja a razão. As pessoas desqualificadas de um Evento serão retiradas dos
resultados oficiais.

Capítulo 3 – Notas sobre o Evento
3.1. Postos de Intervalo
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Haverá postos de intervalo localizados ao longo da Pista de Corrida, aproximadamente a
cada 5 km. Os postos de intervalo terão no mínimo itens básicos, como água,
isotônico/bebida esportiva, frutas, chá/refrigerante e esponjas, conforme adequado ao local
e ao clima. Os locais de intervalo e os itens disponíveis poderão variar de acordo com cada
corrida. Os detalhes de cada corrida serão disponibilizados a todos os Participantes antes
do dia da prova. Cada Participante é responsável por sua própria nutrição e por sua
ingestão e controle de hidratação durante toda a corrida.
3.2. Assistência Médica
A equipe médica organizadora, em cooperação com uma organização de primeiros
socorros, monitorará e prestará assistência médica. Ficará localizada diretamente atrás do
Catcher Car e em todos os postos de intervalo. O pessoal médico em plantão tem o direito
de retirar qualquer Participante que apresente sinais de lesão ou esforço excessivo devido
à corrida.
3.3. Ritmo, Comunicação e Artigos Proibidos
Fora a prestada pela Equipe da Corrida, nenhum tipo de assistência será prestada aos
Inscritos, exceto nos casos expressamente permitidos para o Evento como acomodação e
verificados pela Equipe da Corrida durante a Inscrição no Local. Isso inclui
acompanhamento por treinador, amigo ou parente, mesmo que esta pessoa esteja
oficialmente inscrita. Nenhum equipamento, como carrinhos de bebê, bicicletas ou patins,
será admitido na pista para dar qualquer forma de auxílio aos Participantes. É vedado o
uso de cadeiras de rodas elétricas ou outros veículos elétricos ou motorizados,
equipamentos ou recursos de mobilidade em todas as Pistas de Corrida, incluindo
as da Competição de Crianças e Adolescentes. O uso de aparelhos eletrônicos, como
iPods, MP3 players, rádios, celulares, fones de ouvido ou semelhantes é desaconselhado
devido a questões de segurança. A Organizadora não se responsabiliza por incidentes
causados pelo uso de tais aparelhos. Se for instruído a parar de usar tais aparelhos pela
Equipe da Corrida durante um Evento, o Participante deve fazê-lo imediatamente. Os
Participantes são proibidos de correr com amigos ou parentes que não sejam oficialmente
inscritos na corrida. Não são permitidos animais de estimação na Pista de Corrida por
razões de segurança.
Os Participantes são proibidos de danificar qualquer imóvel na área da Pista de Corrida ou
do Evento ou em torno dela. É rigorosamente proibido ao Participante ou expectador jogar
lixo no chão. Quem for apanhado jogando lixo no chão poderá ser desclassificado e
convidado a sair da área do Evento imediatamente e/ou denunciado às autoridades locais.
A Equipe da Corrida não é responsável por artigos levados ao local do Evento. Os
Participantes devem manter a posse de seus pertences a todo tempo. A perda, dano ou
roubo de artigos deixados em vestuários ou área comuns não é responsabilidade da Equipe
da Corrida.
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3.4. Proibição de Doping
Você é proibido de utilizar qualquer substância destinada a melhorar seu desempenho no
Evento, assim como qualquer substância ou procedimento proibido pela legislação local ou
pela Associação Internacional de Federações Atléticas (“IAAF”), conforme publicado no
http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-doping. Os Participantes devem consultar
seus médicos para assegurar que o medicamento que estiverem tomando não seja
substância proibida. A Organizadora reserva-se o direito de assegurar o cumprimento das
regras antidoping.
3.5. Disposições Gerais
No limite permitido por lei, a Organizadora reserva-se o direito de alterar os Termos e estes
Regulamentos de tempos em tempos, sendo que tais alterações serão disponibilizadas no
www.wingsforlifeworldrun.com. Na hipótese de discrepância entre estes Regulamentos e
os Termos de Participação da Wings for Life World Run, prevalecerão os Termos de
Participação da Wings for Life World Run.
Somente a Administração da Corrida é responsável pela aplicação de todas as regras e
regulamentos. Nenhuma imagem interna ou externa, estática ou em movimento, é
admissível como prova.
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