
4ª CORRIDA ETÍLICA BAR DO PP 2022

12 DE NOVEMBRO ÀS 17:00

Regulamento Oficial

PROVA

1. REGULAMENTO

2. Artigo 1º. A 4ª CORRIDA ETÍLICA – 1,1 KM será realizada no dia 12 de novembro de 2022.

3. A largada será às 17:00, no Bar do PP, rua 3300, nº 539 Centro/BC. O evento será realizado

com qualquer condição climática. A chegada será no mesmo ponto da largada.

4. Artigo 2º. Por se tratar de um evento temático onde serão oferecidas bebidas, a idade

mínima para se inscrever e participar é 18 anos. EXPRESSAMENTE PROIBIDA A  PARTICIPAÇÃO

DE MENORES DE 18 ANOS.

5. Artigo 3º. A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia da prova. Entrega de kit: A

entrega de kits dos participantes acontecerá na sexta feira dia 11/11 das 11h às 20h e  sábado

das 10h às 15h. Não serão entregues kits após estes horários descritos.

6. Artigo 4º. A inscrição no evento 4ª CORRIDA ETÍLICA – 1,1 KM é intransferível, não

podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante

que necessitar de auxílio de outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento

formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano venha a sofrer,

isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da corrida, seus

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento.

7. Artigo 5 º. Percurso e Regulamento: O percurso terá aproximadamente 1,1 km. Largada

defronte Bar do PP. O percurso será realizado em vias públicas. O evento busca promover a

diversão e integração entre os participantes unindo 3 paixões, corrida, cerveja e diversão.



O evento não tem caráter competitivo, todos os participantes vão juntos em um único

bloco por todo percurso. Percurso: Largada ocorre na rua 3300 defronte ao Bar do PP,

número 539, a corrida segue em direção a 3ª. Avenida, dobra à direita na 3ª avenida, entra

na rua 3310 a direita, segue até rua 3208, dobra a esquerda e segue até a 3450, o atletas

dobram à esquerda e segue até a terceira avenida, dobra à direita na rua 3550, segue até a

rua 3208, onde dobra à direita e segue até a rua 3300 onde dobra à direita e segue até o

BAR do PP, número 539 (local da largada), completando assim a prova.

8. Regulamento: Pontos de Hidratação (cerveja 350 ml) Serão três (3) locais, sendo  o

primeiro nos 250m após a largada, o segundo nos 500m, o terceiro nos 750m.

9. Obs.: É obrigatório beber toda a cerveja nos pontos de hidratação e apresentar ao fiscal

do  ponto a lata de cerveja vazia.

10. Artigo 6º. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos

de acordo com o regulamento oficial da prova.

11. Artigo 7º. As inscrições serão encerradas no dia 07 de novembro ou quando for atingido

o  limite técnico de participantes no evento.

INSCRIÇÕES

12. A inscrição para esta prova terá o valor de R$ 75,00 Reais

TODAS AS INSCRIÇÕES SÃO INDIVIDUAIS E COM KIT (Sacochila, camiseta

,chip, numero, squeeze,  pregadeiras e brindes de patrocinadores ).

PARÁGRAFO ÚNICO: Não haverá Inscrição no dia do evento.

Quanto à forma de pagamento:

13. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser substituído

por outro, em qualquer situação.

14. As inscrições poderão ser realizadas através do site

15. Ao se inscrever para esta prova o atleta assume que está de acordo com este regulamento.



16. A organização da prova, bem como, seus patrocinadores e apoiadores, não se

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros

ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade dos

mesmos.

17. Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara assinado o termo de responsabilidade que

se encontra em perfeito estado de saúde e assume a responsabilidade por qualquer

problema de saúde que decorra de sua participação na prova.

18. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para prestação de

primeiros socorros em caso de acidentes, caso necessário, o atendimento médico de

emergência será efetuado na rede pública.

19. Ao se inscrever para esta prova os atletas cedem todos os direitos de utilização de sua

imagem.

KIT

20. A entrega de kits dos participantes acontecerá na sexta feira dia 11/11 das 11h às 20h e

sábado das 10h às 15h. Não serão entregues kits após estes horários descritos.

21. O Kit de participação na corrida é composto por:

• Numeração de peito;

• Material promocional dos patrocinadores;

• Chip descartável.

• Camiseta alusiva ao Evento.

22. O número de peito deverá ser fixado na parte frontal da camiseta, de forma que fique

visível durante toda a prova. O mesmo não poderá ser rasurado ou alterado, sendo tais

atos  passíveis de desclassificação.

PREMIAÇÃO:

23. Receberão troféus, os 03 primeiros colocados nas categorias, masculina, feminina e aberta

acima de 60 anos

24. Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada, sem o descumprimento deste

regulamento, receberam medalha de participação.

DISPOSIÇÕES FINAIS



25. Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30 minutos de antecedência.

26. O acompanhamento do atleta por treinadores ou amigos que façam uso de bicicletas,

motos ou outros meios de locomoção serão passíveis de desclassificação caso interfiram

no  desempenho de outro participante.

27. Toda atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.

28. O atleta deverá se manter dentro dos limites balizados do percurso sob pena de ser

desclassificado.

29. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério, alterar este regulamento, total ou

parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida.

30. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora.

Informações: (47) 99953-1967 com Jaison.


