
CAPÍTULO I. O EVENTO  

Art.1º. O evento esportivo, aqui denominado “Evento”, será realizado na categoria individual 

(masculino e feminino) em data, horário e local divulgado no próprio site oficial do Evento 

www.monvesports.com.br. 

2º. Este Evento é organizado pela empresa Monve Sports, aqui denominada “Organizadora”. 

Será constituída uma “Comissão Organizadora”, formada pelo Diretor de Prova e 

colaboradores designados para tal atribuição, que terá competência para resolver qualquer 

problema ou responder dúvidas durante o Evento. 

CAPÍTULO II. COMPETIDORES  

Art.3º. Poderá participar do Evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) “Atleta”, que se 

inscrever, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo determinado, 

expressar concordância com as normas deste Regulamento e aceitar o Termo de 

Responsabilidade.  

Art.4º. De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo a idade 

mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar de corridas de rua é a seguinte: (i) Corridas 

com percurso até 5km: 14 (catorze) anos; (ii) Corridas com percurso menor que 10km: 16 

(dezesseis) anos; (iii) Corridas com percurso de 10km até 30km: 18 (dezoito) anos; 1º. A idade 

a ser considerada obrigatoriamente para os efeitos de inscrição e classificação por faixas 

etárias é a que o Atleta tiver em 31 de dezembro do ano em que for realizado o Evento.  

2º. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar de Eventos com prévia autorização 

por escrito, de seu(s) responsável(is) legal(is). A autorização deverá estar acompanhada de 

cópia de um documento de identidade do Atleta e do responsável(is) legal(is) que autorizarem 

a participação dele, documentos que serão retidos pela Organizadora, no ato de entrega dos 

kits. A entrega da autorização é requisito para validação da inscrição.  

CAPÍTULO III. INSCRIÇÃO, VALORES E KIT PARTICIPAÇÃO  

Art.5º. As inscrições no Evento poderão ser realizadas pela Internet na página 

www.monvesports.com.br  O preço da inscrição no Evento será aquele descrito em tempo real 

no site oficial do Evento ou na página www.monvesports.com.br , sendo este definido segundo 

critério de disponibilidade do número de inscrição por lote, combinando com eventual 

concessão de desconto em razão de promoção vigente na data de inscrição.  

Art.6º. Após a solicitação de inscrição no Evento, o Atleta receberá um e-mail com a 

confirmação desta solicitação, sendo que a inscrição só será efetivada após o devido 

pagamento.  

Art.7º. Na hipótese de não efetivação da inscrição, seja pela falta de pagamento do boleto 

bancário, seja pela não autorização da compra pela operadora do cartão, o Atleta deverá 

realizar novo procedimento de inscrição, ocasião em que poderá ocorrer variação de preço 

pela nova inscrição.  

Art.8º. A Organizadora disponibilizará kit de participação para qualquer Atleta que tenha a 

inscrição efetivada no Evento. Parágrafo único. O kit de participação é formado por itens que 

integram o serviço de organização do Evento, sendo composto por medalha, camiseta do 

evento, chip e número de peito. A retirada destes itens é definida no capítulo VI deste 

Regulamento.  
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Art.9. No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada 

no sistema on-line, o(a) Atleta aceitará todos os termos do Regulamento e assumirá total 

responsabilidade por sua participação no Evento de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento.  

Art.11. As inscrições poderão ser encerradas a qualquer tempo, caso seja atingido o limite 

técnico definido para o Evento.  

Art.12. A inscrição no Evento é pessoal e intransferível, responsabilizando-se o Atleta pela 

veracidade das informações inseridas, sob as penalidades da Lei.  

1º. O Atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer 

acidente ou dano que aquela venha a sofrer.  

2º. Caso haja fraude comprovada na inscrição, os(as) Atletas envolvidos serão desclassificados 

do Evento, não poderão participar das próximas etapas. Poderão incorrer nas sanções 

previstas neste Regulamento e responderão por crime de falsidade ideológica e/ou 

documental perante as autoridades competentes.  

Art.13. Teremos inscrições cortesia para grandes grupos de corrida.  

Art.14. A Monve Sports, Tiket Fire e Street Race Brasil são as plataformas de inscrições oficiais 

do evento. 

CAPÍTULO IV. POLÍTICA DE REEMBOLSO  

Art.15. Caso o(a) atleta(a) comunique a desistência da inscrição e solicitar reembolso DENTRO 

DO PRAZO DE 07 (sete) dias da efetivação do pagamento, será devida a devolução integral do 

valor da inscrição, após ser descontada a taxa de serviço descrita no artigo 9° deste 

Regulamento. Parágrafo único. Independentemente da observância do prazo previsto neste 

artigo, fica ressalvado que o valor da inscrição não será devolvido caso o Evento já tenha 

ocorrido ou o Atleta tenha retirado o kit.  

CAPÍTULO V. INSCRIÇÃO DE IDOSOS E OUTROS BENEFICIÁRIOS Art.16. Idosos* terão desconto 

de 50% sobre o valor do lote vigente. Esse valor do desconto para idosos não incide sobre 

preços promocionais. *É considerado idoso o atleta com 60 anos completados até o dia da 

inscrição. O idoso deverá realizar a inscrição através do próprio login e não poderá ser inscrito 

por um terceiro para usufruir do desconto. O desconto será aplicado automaticamente 

durante o processo de inscrição, de acordo com a data de nascimento informada no momento 

do cadastro do atleta.  

Art.17. PCD* Para usufruir do desconto, os atletas PCDs devem enviar um e-mail para o 

endereço monvesports@gmail.com com o laudo comprobatório para esta categoria e um 

documento com foto (CNH ou RG). A documentação será avaliada e, caso aprovada, o 

proponente receberá um cupom de desconto para a efetivação da compra.  

Art.19. O benefício previsto neste Capítulo não será cumulativo com quaisquer outras 

promoções, convênios, produtos e, também, não se aplicará ao valor dos serviços ou produtos 

adicionais eventualmente oferecidos pela Organizadora ou patrocinadores em conformidade 

com o art.1, § 1º, Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Art.20. Caso os Atletas 

beneficiários de algum desconto definido por lei queiram adquirir kit especiais ou produtos 

deverão pagar pelo(s) produto(s) selecionado(s), de maneira que o desconto incidirá apenas 

sobre o valor correspondente à inscrição no Evento.  



Art.21. No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros 

dos benefícios descritos neste Capítulo, o(a) Atleta ficará impossibilitado de participar em 

futuras edições de eventos esportivos realizados pela Organizadora, autorizará que seja 

emitido um boleto bancário referente à diferença dos valores devidos pela inscrição e sujeitar-

se-á às responsabilidades penais cabíveis.  

CAPÍTULO VI. ENTREGA DE KITS DE PARTICIPAÇÃO  

Art.22. A entrega do kit de participação pela Organizadora acontecerá nos dias que antecedem 

ao Evento, em local, data e horário a ser informado, exclusivamente, no site oficial do Evento.  

Art.23. Para retirar o kit de participação, o Atleta deverá apresentar documento de 

identificação e a respectiva confirmação de inscrição. A retirada de kits por terceiros poderá 

ser feita mediante apresentação de autorização específica para este fim e cópia de documento 

de identificação do inscrito.  

Art.24. O(a) Atleta não poderá alegar impossibilidade de participar do Evento pela não retirada 

tempestiva do kit de participação.  

Art.25. O(a) Atleta que não retirar o kit de participação na data e horário estipulado pela 

organização terá que solicitá-lo 10 (dez) dias após o dia do Evento, sendo que só serão aceitas 

solicitações no período de 7 (sete) dias após essa data, por meio de e-mail 

monvesports@gmail.com). O kit só será encaminhado pela Organizadora após a comprovação 

de pagamento dos custos de remessa (envio, embalagem, seguro e outros) pelo(a) Atleta.  

CAPÍTULO VII. CRONOMETRAGEM, CLASSIFICAÇÃO E USO DO CHIP  

Art.26. O sistema de cronometragem a ser utilizado neste Evento será o transponder, via uso 

de chip.  

Art.27. Os Atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo sistema de 

cronometragem utilizado no Evento e não serão considerados os tempos individuais 

registrados pelos próprios Atletas em nenhuma hipótese. As três primeiras colocações das 

categorias individual feminino e masculino por ordem de chegada. As demais colocações da 

categoria individual serão definidas pela apuração do tempo líquido gasto por cada Atleta para 

completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem  

Art.28. Poderá haver ponto(s) de controle distintos de medição do tempo dos Atletas, devendo 

os Atletas ficarem atentos para cruzarem a linha de largada e de chegada (tapetes de 

cronometragem) dos respectivos percursos escolhidos. O(a) Atleta deverá conferir, no site 

oficial do Evento, a data, horário e local para realizar a retirada do chip de cronometragem. O 

(a) Atleta que não retirar o chip na data, horário e local estipulado pela Organizadora fica 

desde já ciente da impossibilidade de ter cronometrado seu tempo.  

Art.29. O chip deve ser utilizado obrigatoriamente durante todo o percurso do Evento e livre 

de interferência direta de outros aparelhos eletrônicos. A utilização inadequada do chip 

pelo(a) atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando-se, então, a Organizadora e 

parceiros da divulgação do tempo e classificação deste Atleta.  

Art.30. O(a) Atleta fica ciente de que é de sua inteira responsabilidade o correto uso do chip, 

bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado na linha de largada e de 

chegada do Evento. Igualmente, fica o(a) Atleta ciente de que a captura do tempo poderá 



sofrer algum tipo de interferência ou perda de informações pelo uso conjunto de outro 

aparelho eletrônico próximo ao chip.  

Art.31. A troca de chips entre Atletas, a qualquer tempo, configura atitude desleal e 

anticompetitiva, ensejando a automática desclassificação destes Atletas.  

INSTRUÇÕES E REGRAS DO EVENTO  

Art.33. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos meia hora de 

antecedência, quando serão dadas as instruções finais. O(a) Atleta que iniciar o Evento após o 

horário previsto para a largada será desclassificado.  

Art.34. É obrigação dos Atletas ter conhecimento prévio do percurso, que será disponibilizado 

no site oficial do Evento.  

Art.35. A cada Atleta será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito 

durante o Evento, sem rasura ou alterações, sendo desclassificado quem descumprir esta 

obrigação.  

Art.36. A participação do(a) Atleta no Evento é estritamente individual sendo proibido o auxílio 

de terceiros (assessores, personal trainer) ou de ciclista e a utilização de algum recurso 

tecnológico que importe em vantagem competitiva.  

Art.37. Na hipótese de desclassificação dos Atletas primeiros colocados, serão chamados os 

classificados com melhor tempo, sucessivamente.  

Art.38. Os Atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, fios elétricos, 

protetores de cabos, aclives ou declives que possam existir no percurso. A Organizadora não se 

responsabiliza por possíveis defeitos na pista. Por conta disso, os atletas deverão consultar, no 

site oficial do Evento, as ruas ou eventuais trechos de areia, declives e aclives que integram o 

percurso do Evento.  

Art.39. Os atletas deverão observar o trajeto balizado para o Evento, não sendo permitido 

qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será 

permitido o acesso às áreas distintas do percurso demarcado, utilizando-se de caminhos sem 

serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que 

delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento do Evento.  

O descumprimento destas regras causará a desclassificação do(a) Atleta. Art.40. O(a) Atleta 

que empurrar o(a) outro(a) Atleta, de modo a impedir sua progressão, será desclassificado do 

Evento.  

Art.41. O(a) Atleta deve retirar-se imediatamente do Evento se assim for determinado por um 

membro da Arbitragem e ou da equipe médica oficial  

Art.42. O Evento será realizado segundo as regras definidas neste Regulamento e de forma 

suplementar pelas regras gerais definidas pela Federação da respectiva modalidade.  

Art.44. O(a) Atleta desclassificado(a) não terá o seu tempo divulgado no site. CAPÍTULO IX. 

RESULTADOS OFICIAIS E PREMIAÇÃO  

Art.45. Os resultados oficiais dos Atletas serão informados no site do Evento 

monvesports@gmail.com em até 03 (três) dias após a realização do Evento, desde que estes 

observem as regras definidas neste Regulamento.  



 


