
Regulamento - 3ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela. 

10km e 5km corrida e 2,5km caminhada. 
 

A Prova de corrida e caminhada será realizada, domingo dia 29 de outubro de 
2017, na cidade de Ribeirão Pires – Estado de São Paulo, com largada no  
Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Valdírio Prisco, 193 - Centro, 
previsto para as 8h30. Primeiro largarão os corredores e logo após a caminhada, a 
chegada será no mesmo local - Complexo Ayrton Senna.  
 
Programação do evento:  
 
- Abertura dos portões às 7 horas .  
- Distribuição dos Kits das 7 horas  até às 8 horas .  
- Aquecimento às 8 horas e 15 minutos.  
- Largada às 8horas e 30 minutos  
- Depois das 9 horas: Aula de Zumba , alongamento e  premiação 5 e 10 km na 
sequência das chegadas (horários aproximados a serem divulgados na semana do 
evento no site www.asasparaisabela.com.br) 
 
Cadastro e Idade: Todos os dados cadastrais necessários serão exigidos no ato da 
inscrição. Não teremos classificação por idade. Apenas premiação para corrida de 
10km e 5km, sendo entregues troféus aos 5 (cinco) primeiros femininos e 
masculinos , com o melhor tempo, computados por empresa a definir , através do 
chip individual de cada atleta. O Chip será exclusivamente aos participantes das 
corridas, sendo de uso pessoal e intransferível . Serão aceitas inscrições de crianças 
de qualquer idade para caminhada, desde que acompanhadas por um adulto 
responsável. Aos portadores de deficiência, fica de sua responsabilidade a 
participação, possuindo seus equipamentos necessários assim como, cadeiras de 
rodas, muletas e afins.  
 
Percurso:  
 
CORRIDA – DISTANCIA APROXIMADA DE 10 KM 
 

LARGADA: COMPLEXO AYRTON SENNA 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À DIREITA(PONTE): R. MIGUEL PRISCO 
VIRAR À DIREITA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR DIREITA: RUA CAPITÃO JOSÉ GALO 
VIRAR DIREITA: ESTRADA DA COOPERATIVA 
VIRAR DIREITA: AV. ORLANDO GRECCO (SÃO CAETANINHO) 
VIRAR À ESQUERDA: ESTRADA DA COLÔNIA  
SEGUIR PELA ESTRADA DA COLÔNIA  
VIRAR À DIREITA: AV. BRASIL (ESTRADA DE TERRA) 
SEGUIR PELA AV. BRASIL / AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À DIREITA: RUA DAMASCO (1ª PONTE APÓS O “MERCADO JOANIN”) 
VIRAR À ESQUERDA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
        CHEGADA: COMPLEXO AYRTON SENNA 
 
 



CORRIDA – DISTANCIA APROXIMADA DE 5 KM  
 
LARGADA: COMPLEXO AYRTON SENNA 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À DIREITA(PONTE): R. MIGUEL PRISCO 
VIRAR À DIREITA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À DIREITA: RUA CAPITÃO JOSÉ GALO 
VIRAR 1ª  À EQUERDA APÓS PASSAR A DO VIADUTO MÁRIO NETO:  RETORNAR 
PELA RUA CAPITÃO JOSÉ GALO (PASSAR POR BAIXO DO VIADUTO MÁRIO 
NETO) 
MANTER A DIREITA: RUA CAPITÃO JOSÉ GALO 
SEGUIR PELA RUA CAPITÃO JOSÉ GALO 
VIRAR À ESQUERDA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À ESQUEDA  (PONTE DO SESI): RUA AGUIDA TORI SORTINO 
VIRAR À ESQUERDA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
      CHEGADA: COMPLEXO AYRTON SENNA 
 
CAMINHADA- DISTANCIA APROXIMADA DE 2,5 KM.  
 
LARGADA: COMPLEXO AYRTON SENNA 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À DIREITA: (PONTE) R. MIGUEL PRISCO 
VIRAR À ESQUERDA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
VIRAR À ESQUEDA  (PONTE DO SESI): RUA AGUIDA TORI SORTINO 
VIRAR À ESQUERDA: AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
SEGUIR PELA AV. PREF. VALDIRIO PRISCO 
CHEGADA: COMPLEXO AYRTON SENNA 
 
Mapa do percurso – (ver link anexo)  
 
Termo de responsabilidade:  

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 3ª CORRIDA E CAMINHADA ASAS PARA ISABELA.  
Declaro que participo deste evento assumindo a responsabilidade por meus dados 
fornecidos e aceito totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor(a) de meu estado de saúde físico e mental e 
da necessidade de consultar um médico antes da prova, para avaliar minhas reais 
condições de participação, ter treinado adequadamente, assumindo minhas despesas 
de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da minha participação na prova, antes, durante e depois 
da mesma. Autorizo expressamente o uso de minhas imagens, que venham a ser 
colhidas durante a realização desta prova, pela Organizadora do Evento e por seu staff, 
bem como por suas eventuais sucessoras, para fins publicitários, conexos e de 
divulgação, renunciando a qualquer remuneração ou indenização. Autorizo também em 
idênticas condições as ações de divulgação que venham a ser realizadas pela 
Organizadora do Evento, como o envio de mensagens informativas e promocionais 
desta prova e de outras provas congêneres, e de seus patrocinadores, apoiadores e 
empresas participantes via e-mail, carta, torpedos SMS, dentre outros, para meus 
telefones e endereços cadastrados por mim ou por quem tenha feito minha inscrição. 
Entendo que todo o material e equipamentos necessários para minha participação neste 



evento, são de minha inteira responsabilidade, tanto em obtê-los, como por sua guarda 
e zê-lo. Aceito não portar e utilizar dentro das áreas autorizadas à minha circulação e 
participação, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que 
possam ser vistos pelos demais participantes e público presentes, sem autorização por 
escrito da organização, assim como também, não portar material perigoso ou objeto que 
ponha em risco a segurança do evento e/ou das pessoas e estruturas. Afirmo que não 
correrei a prova se estiver medicamente incapacitado(a), mal treinado(a) ou 
indisposto(a) na semana anterior à prova ou no dia dela, e excluo de toda a 
responsabilidade civil, em meu nome, de meus herdeiros e sucessores, a organização 
do evento, bem como todos os promotores e patrocinadores, caso corra sem condições, 
assumindo todos os riscos associados com o correr neste evento, inclusive, mas não 
somente, com os efeitos do tempo, quedas, acidentes e contato com outros 
competidores, voluntários ou espectadores. Autorizo também a qualquer membro da 
Equipe de Saúde da prova em assistir-me, assim como a realizar em mim todos os 
procedimentos diagnósticos necessários para tal atendimento. Estou ciente que a 
Equipe de Saúde da prova tem como objetivo somente o atendimento as intercorrências 
médicas que sucederem durante a prova e a remoção dos atendidos para os hospitais 
de retaguarda designados, não sendo responsável por minha avaliação médica prévia 
a prova, que é de minha responsabilidade individual. Assinando este documento, 
declaro e confirmo estar de pleno acordo com os itens acima descritos.  
 
Inscrições: As inscrições poderão ser feitas via sites (ativo, ticket agora, minhas 
inscrições ou chiptiming), ou em onze  postos de inscrições concentrados no 
comércio da cidade de Ribeirão Pires, divulgados pela Fanpage no facebook 
(https://www.facebook.com/asasparaIsabela( ou no site oficial da campanha Vamos 
dar Asas para Isabela (www.asasparaisabela.com.br).  
 

 O valor já promocional da inscrição de R$50,00 (cinquenta reais) + 1 kilo de 
alimento não perecível (alimentos estes que serão posteriormente doados a 
instituições de caridade da cidade).  

 
Por ser uma corrida e caminhada beneficente visando angariar fundos para o 
tratamento da criança em questão e pelo valor já ser promocional, não há descontos 
cumulativos, concedidos a grupos, estudantes e idosos. Os que desejarem 
aplicação de descontos legais e  maiores informações, podem entrar em contato 
diretamente com o email asasparaisabela@gmail.com 
 
 O valor da inscrição equivale ao kit bolsa + camiseta oficial da prova + medalha + 
chip + número de peito para os corredores das provas de 10km e 5km) E kit bolsa + 
camiseta oficial da prova + medalha (aos caminhantes). As camisetas estarão 
disponíveis nos tamanhos:  
 
Infantil: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos  
Adulto: P, M, G, GG, XG.  
Baby look P, M , G, GG 
 
Retirada dos Kits: Os kits deverão ser retirados no dia anterior à prova, dia 28 de 
outubro (Sábado), das 10 as 16 hs no centro de Ribeirão Pires, nas dependências 
do Ribeirao Pires Futebol Clube, situado na Avenida Valdirio Prisco, 330, Centro, 
Rb. Pires – S). 
 



 Os kits somente serão entregues mediante a apresentação de documento de 
identificação do atleta (original ou cópia) mais comprovante de inscrição pago (aos 
que tiverem) e um kilo de alimento não perecível.  
 
O kit contém: 01 (uma) bolsa, 01 (uma) camiseta da prova e o número de peito com 
alfinetes de fixação. Para corredores, o kit contém também CHIP.  Para quem 
finalizar a prova haverá entrega de medalha . Pode ser acrescido ao kit quaisquer 
outros brindes, materiais e folders ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da 
prova. 
 
 No dia 29 de outubro (dia da prova), haverá entrega de kits no local da prova, 
Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Valdirio Prisco, 193 – Centro – 
Ribeirão pires, a partir das 7:00 hs até as 8:00 hs. 
 
Número de peito: Será entregue a corredores e caminhantes.  
 
Chip Descartável: Será entregue somente aos corredores. 
 
Premiação: Não haverá premiação por categorias ou faixas etárias.  

Apenas os 5 (cinco) primeiros colocados adulto, masculino e feminino, da corrida  
que percorrerem e completarem os percursos de 10km e os 5 (cinco) primeiros que 
completarem  5km receberão troféus de participação. Haverá entrega de troféus 
também para as 3 maiores equipes inscritas, estando os atletas inscritos presentes 
ou não na prova. 
 
Postos de Hidratação: Água Mineral será disponibilizada em postos dentro do 
Complexo Ayrton Senna. Durante o percurso de 10 km haverá 2 (dois) postos de 
hidratação e durante o percurso de 5 km haverá 1 (um) posto.  
 
Atendimento Médico: Os participantes terão uma equipe médica de plantão, para 
realizar o pronto atendimento eventualmente necessário, contando com o suporte 
de uma ambulância com UTI movel.  
 
Guarda Volumes: Haverá no local posto para guarda volumes, porém a 
organização do evento/patrocinador-parceiro, não se responsabiliza por objetos de 
valor deixados no mesmo.  
 
Regras Gerais: A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes, 
os organizadores podem modificar ou transferir a competição sem aviso prévio e 
sem nenhum ônus aos mesmos. Caso haja o cancelamento do evento a importância 
paga será inteiramente restituída e caso haja desistência de participação do atleta, 
a organização não restituirá por nenhuma hipótese o valor da inscrição. Não haverá 
reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, 
de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a 
sofrer durante a participação neste evento. Qualquer reclamação sobre o resultado 
final da competição deverá ser feita, por escrito, até 30 minutos após a divulgação 
e é de total responsabilidade da empresa contratada para prestar serviços de 
cronometragem. Ao participar deste evento, o(a)atleta inscrito(a) assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da 
Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu 



estado de saúde e da necessidade de consultar um médico antes da prova, para 
avaliar suas reais condições de participação, ter treinado adequadamente, 
assumindo suas despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 
prova, antes, durante e depois da mesma. Poderá o Organizador/Realizador 
suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo 
e/ou motivos de força maior, tais como ventos e chuvas fortes, que possam 
prejudicar o deslocamento dos atletas, podendo ocasionar acidentes, com sérios 
riscos a integridade física dos participantes. As dúvidas ou omissões deste 
Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não 
cabendo recurso a estas decisões. Boa Prova!!!  
 
Atenciosamente,  
 
Comissão organizadora “Asas para Isabela” 

Dúvidas e Contato: asasparaisabela@gmail.com 

Whatsapp: (11) 9 9807 7722 

mailto:asasparaisabela@gmail.com

