
REGULAMENTO 
 

VAE COORDENÇÃO & ASSESSORIA ESPORTIVA 2018 
 

COORDENAÇÃO  

 

VAE – COORDENAÇÃO & ASSESSORIA ESPORTIVA. 

Endereço: Rua 72, nº 56 – Maranguape I – Paulista / PE 

Contato: (81) 98693-2819 / 98684-7616 / 98810-8800 / 98848-4892 

Responsável: Edson Freitas (coordenador) 

Email: vaecoordenaçãoesportiva@gmail.com 

facebook.com/vaecoordenacaoesportiva/ 

instragam.com/vaecoordenacaoesportiva/  

 

Eventos Realizados:  

 

 II Corrida e Caminhada Eu Vivo Paulista – 10km/5km, em Paulista PE. 07/09/2018; 

 Segunda Corrida e Caminhada Paulista North Way Run – 7.5km/5km, em Paulista 

PE. 29/04/2018;  

 I Corrida e Caminhada Eu Vivo Paulista – 5km, em Paulista PE. 07/09/2017;  

 Primeira Corrida e Caminhada Paulista North Way Run – 5 km, em Paulista PE. 

29/04/2017;  

 I Passeio Ciclístico Educandário Aline Rocha, em Paulista. 06/08/2016;  

 Primeira Corrida e Caminhada Faculdade IBGM/IBS, 5km, em Recife. 29/10/2016.  

 I Corrida e Caminhada KYS RUN – 5km, em Boa Viagem. 03/07/2016;  

 

Referências:  

 

 Augusto Costa, Secretário de Politicas Sociais e Esportes da Cidade do Paulista, 

Contratante Corrida e Caminhada Eu Vivo Paulista.  

 Mirelle Rodrigues, supervisora de Marketing, Empresa Paulista North Way 

Shopping.  

mailto:vaecoordenaçãoesportiva@gmail.com
https://facebook.com/vaecoordenacaoesportiva/
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 Marcus Valérius gerente da Empresa KYS Moda UV, contratante Corrida KYS 

RUN. Fone: 98783-3098  

 Silvânia, diretora do Educandário Aline Rocha, contratante do Passeio Ciclístico. 

Fone: 98615-7164  

 Edivaldo Tacão Coordenador EDF da Faculdade IBGM/UNIBRA, contratante 

Corrida Fone: 99919-4332  

 

ORGANIZAÇÃO 

A organização da corrida estará sob a responsabilidade do Paulista North Way 

Shopping e da VAE – Coordenação & Assessoria Esportiva.  

 

DOS PARTICIPANTES 

Todos os atletas de ambos os sexos. 

Atenção! Atletas menos de 16 anos deverão preencher o termo de responsabilidade 

(na ficha de inscrição) com autorização do responsável. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Todas as inscrições deverão por obrigação serem feitas pelo site 

WWW.CORRE10.COM.BR, ou a partir de 08/março no quiosque temático do projeto no 

Paulista North Way Shopping. 

– As inscrições de terceiros serão aceitas mediante apresentação da carteira de 

identidade (xerox) e os seguintes documentos: Nome completo, RG, CPF, data de 

nascimento, e-mail e telefone. O atleta que fizer a inscrição assinara o termo de 

compromisso, isentando a organização da assinatura do termo de responsabilidade 

individual e futuras implicações. 

– As inscrições de grupos de corrida, por meio de suas respectivas assessorias, poderão 

ser aceitas de uma só vez, desde que constem a relação de nomes e os seguintes dados: 

Nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. 

http://www.corre10.com.br/
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- O responsável pela inscrição do grupo assinará o termo de compromisso, isentando a 

organização da assinatura do termo de responsabilidade individual e futuras implicações. 

- O período das inscrições será de: 1º Lote 25/fevereiro a 31 de março; 2º Lote 01/abril a 

24/abril, ou até esgotarem as inscrições. 

- O limite máximo de participantes é de 850 atletas. 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

O valor da inscrição por atleta será cobrado de acordo com o período de inscrição e 

classes: 

Classes Categoria Corrida/Caminhada Geral Individual:  

1º Lote R$ 55,00 - até 31 de março, ou esgotarem as inscrições. 

2º Lote R$ 65,00 - até 24 de abril, ou esgotarem as inscrições.  

 

Classe Assessorias ou equipes (a partir de 10 participantes), inscritos no mesmo ato: 

1º Lote R$ 50,00 - até 28 de março, ou esgotarem as inscrições. 

2º Lote 60,00 - até 24 de abril, ou até esgotarem as inscrições.  

 

O responsável pela equipe interessada deverá entrar em contato com a organização do 

evento, pelos contatos disponíveis no regulamento. 

Obs.:  

 O idoso e PNE tem desconto de 50% sobre o valor normal da inscrição nos 

respectivos lotes e períodos que for realizada sua inscrição. Inclui o kit completo 

(chip cronometragem não incluso na caminhada).  

 

 Na classe Assessorias ou Equipes (grupos a partir de 10 participantes) o desconto 

50% para o idoso ou PNE, será concedido perante o valor normal da inscrição nos 

respectivos lotes e período que foi realizada. Não havendo desconto sobre 
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desconto. Inclui o kit completo (chip cronometragem não incluso na 

caminhada).  

 

 O idoso e PNE têm de direito por lei a 40% somados os dois (02), a carga de vagas 

disponíveis no projeto. 

 

CALENDÁRIO E LOCAL DO EVENTO 

Data: 27 de abril 2019  

Local: Estacionamento do Paulista North Way Shopping 

Inicio do evento: 17h30m 

Largada: Feminina / Masculino - 19h00m 

 

DO PERCURSO 

Categorias corrida 7km:  

 Geral fem/masc 

 PNE fem/masc 

Categoria caminhada 3km: 

 Aberto 

 

DO KIT DO ATLETA PARA O EVENTO 

O kit do atleta é composto por: 

- Camisa oficial do evento; 

- Bolsa personalizada; 

- Chip cronometragem; (não disponível para atletas da caminhada) 

- Numeral de corrida (deverá ser fixado na camiseta); 
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Atenção! Ao final da prova, os atletas deverão trocar o ticket fixado no numero de 

peito pela medalha de participação. 

 

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DO KIT 

 Os kits deverão ser retirados exclusivamente no Paulista North Way Shopping, 1º 

piso. Dias 25(quinta-feira) 09h às 20h:00 e 26(sexta-feira) 09h as 20h. 

OBS.: Em hipótese nenhuma haverá entrega de kit no dia da corrida, em caso de 

alteração de local para entrega dos kits, os atletas serão comunicados.   

Em hipótese nenhuma haverá retirada de kit pessoa idosa ou PNE mediante 

terceiros, apenas ser entregue o kit ao titular da inscrição.  

Em hipótese nenhuma haverá retirada de kit sem apresentação de documento 

oficial do titular acompanhado por comprovante de pagamento de participação 

no evento.  

 

DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

A apuração dos resultados da prova será feita pela UP TEMPO CRONOMETRAGEM. A 

organização da prova divulgará os resultados em até 72 horas após o término da prova o 

mesmo estará disponível no site. 

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO 

A participação será aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos, 

conforme determinação da CBAT. 

Obs.: atletas a baixo de 16 anos poderão participar da prova mediante assinatura do 

termo de responsabilidade, assinado pelos responsáveis no ato da entrega do kit. 
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Premiação Corrida Geral individual 7 km - feminino e masculino: 

 Troféus 1º ao 5º Lugar fem/masc - Categoria Corrida Geral Individual;  

 

 Troféus 1º ao 3º Lugar fem/masc - Categoria Corrida Pessoa com deficiência;  

 

 Troféus 1º ao 3º Lugar para as equipes com maior número de participantes 

inscritos na prova. 

Medalhas de participação para todos os participantes que completarem a prova, mediante 

a entrega do ticket. 

FAIXAS PREMIADAS 

 Até 18 anos (Incentivo ao atletismo): Troféus 1º ao 3º Lugar fem/mas; 

 50 anos (+): Troféus 1º ao 3º Lugar fem/masc. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência, a taxa de inscrição 

não será reembolsada. 

No ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste regulamento 

e atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar da prova. 

Será colocado guarda volumes a disposição dos atletas inscritos. 

A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda-volumes. 

A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda volume, 

uma vez que se trata de um serviço de cortesia. 

Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter dentro do percurso 

conforme orientação dos fiscais. A não obediência poderá levar á desclassificação do 

atleta. 
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A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco 

a segurança dos atletas. Decisão e condição que será julgada pelos coordenadores 

gerais da prova. 

Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova. 

A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local da 

prova, com ambulância e recursos necessários para os primeiros socorros. Caso seja 

necessário o atendimento hospitalar e medicamentos, os custos serão de 

responsabilidade do atleta. 

A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que os 

atletas venham a sofrer, antes, durante, e após o evento. 

A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término. 

Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da competição deverá ser feita por 

escrito á organização em até 10 dias após a primeira publicação do resultado no site. 

A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e 

filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 
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ANEXOS I 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 


