
REGULAMENTO 
  

CORRIDA PEDESTRE 
 

 
 

ANIVERSÁRIO DE ORLÂNDIA 
29 de MARÇO de 2020 

  
  
A CORRIDA PEDESTRE RUNNING OSWALDO PEREIRA DA SILVA tem o intuito de 
promover a prática da atividade física e do lazer como aliados na promoção da saúde, e 
será realizada da no dia 29 de MARÇO de 2020, como parte das comemorações do 
aniversário da cidade de Orlândia. 
 
REALIZAÇÃO PELOTO CRONOMETRAGEM E SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ORLÂNDIA. 
  
HORÁRIO DA LARGADA: 09:00 horas 
  
LOCAL DA LARGADA E CHEGADA: PRAÇA MÃE RAINHA – entre as ruas 28 d rua 30 
com o Anel Viário. 
  
CORRIDA PEDESTRE:  DISTÂNCIA PERCURSO: 8KM 
 
CATEGORIAS: 
  
MASCULINO 
1 – 16 a 19 anos 
2 – 20 a 24 anos 
3 – 25 a 29 anos 
4 – 30 a 34 anos 
5 – 35 a 39 anos 
6 – 40 a 44 anos 
7 – 45 a 49 anos 



8 – 50 a 54 anos 
9 – 55 a 59 anos 
10 – Acima de 60 anos 
                
FEMININO 
1 – 16 a 19 anos 
2 – 20 a 24 anos 
3 – 25 a 29 anos 
4 – 30 a 34 anos 
5 – 35 a 39 anos 
6 – 40 a 44 anos 
7 – 45 a 49 anos 
8 – 50 a 54 anos 
9 – Acima de 55 anos 
 
PREMIAÇÃO: 
Medalhas Finish para todos os participantes que completarem a prova; 
Medalhão Personalizado para 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria por idade. 
 
KIT ATLETA: 
Camiseta de Dry Poliéster para inscrições antecipadas até o dia 15 de Março DE 2020. 
Número e chip corredor. 
 
 
INSCRIÇÕES:  
No site www.peloto.com.br 
Pagamento por BOLETO BANCÁRIO até as 18h00 do dia 23 de Março 

Pagamento por CARTÃO até as 12h00 do dia 25 de Março (Quarta-feira) 
 
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 
 

SOMENTE AS INSCRIÇÕES ANTECIPADAS E PAGAS 
ATÉ O DIA 15 DE MARÇO TERÃO DIREITO À 

CAMISETA DO EVENTO. 
 
     
TAXA DE INSCRIÇÃO: 
R$ 60,00 (Sessenta Reais) 
 
Atletas acima de 60 anos tem desconto de 50%. 
 
Atletas residentes em Orlândia tem 50% de desconto. 
Os atletas residentes em Orlândia devem fazer a inscrição no site da Peloto e selecionar o 
tipo de pagamento BOLETO BANCÁRIO (não é necessário imprimir), depois deve 
comparecer à Secretaria de Esportes do município de Orlândia, localizada na Avenida J, 
número 1.158, Jardim Boa Vista (Centro de lazer Edgar Benini), apresentar o comprovante 
de residência em seu nome (não valem comprovantes em nome de terceiros) e pagar a 
taxa de inscrição com 50% de desconto (R$30,00) em dinheiro. 
 
Os atletas podem doar (não é obrigatório) 1 litro de leite de caixinha na retirada do kit 
atleta no dia da corrida que será arrecadado e doado para a Assistência Social da cidade de 
Orlândia. 
   

http://www.peloto.com.br/


  
ENTREGA DO KIT ATLETA: 
O Kit será entregue mediante apresentação de documento. Caso um terceiro venha fazer a 
retirada do Kit, este deve estar de posse do seu próprio documento de identificação e 
também do comprovante de pagamento original.   
 
TODOS OS KITS DEVEM SER REITRADOS NA SECRETARIA DA CRONOMETRAGEM NO DIA 
DA PROVA DAS 7H30 AS 8H30.  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
A) A cada participante será fornecido um número de peito que deverá ser 
obrigatoriamente usado visivelmente no peito sem rasura ou alterações e um chip 
que deverá ser preso no cordão do tênis, não podendo ser trocado ou emprestado 
para terceiros, sob pena de desclassificação da prova. 
B) No percurso haverá pontos de controle de passagem dos participantes da CORRIDA. 
C) Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo atleta, será passível de 
desclassificação. 
D) Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a 
pé, de bicicleta ou motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação; 
E) O atleta deverá correr sempre na pista delimitada para a corrida, respeitando o percurso 
determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na 
desclassificação do atleta; 
F) As premiações a que os atletas ganhadores têm direito, somente serão efetivadas após 
a divulgação oficial dos resultados. Os troféus deverão ser retirados no dia do evento, não 
ficando a organização responsável por enviá-lo em data posterior. 
G) A Comissão Organizadora oferecerá aos participantes todas as informações sobre o 
percurso. 
H) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a 
ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas 
serão tomadas para a total segurança dos concorrentes; 
I) A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu 
término; 
J) Não haverá Guarda-Volumes; 
L) Haverá postos d’água ao longo do percurso; 
M) A corrida deverá ser completada no máximo em uma hora e trinta minutos, após este 
tempo o percurso será totalmente liberado ao trânsito de veículos. 
O) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da prova. 
 
DECLARAÇÃO: 
Ao efetuar minha inscrição, declaro estar em perfeitas condições de saúde, e condicionado 
a participar desta prova, onde assumo inteira responsabilidade sobre qualquer acidente 
que por ventura eu possa sofrer antes, durante e após a prova, ocasionado por falta de 
condições físicas. 
Assumo a responsabilidade pelas informações prestadas e estou de acordo com o 
regulamento da prova. 
Autorizo a utilização da minha imagem para divulgação do evento, renunciando o 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida. 
 
QUALQUER DISPOSIÇÃO APRESENTADA DURANTE OU APÓS A CORRIDA SERÁ AVALIADA 
PELA COMISSÃO ORGANIZADORA E CABE A ELA DEFINIR SOBRE CASOS NÃO PREVISTOS 
NO REGULAMENTO.  
 


