
 

 

REGULAMENTO III Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro 

Azul 

 

 

1. Da III Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul 

1.1 III Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul 2021 será 

realizada no dia 24 de outubro de 2021, no Parque Circuito, Av. Lauro Sodré 

Bairro Jorge Teixeira. 

1.2 O atleta, ao participar da III Corrida e Caminhada Outubro Rosa 

Novembro Azul 2021 cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

inclusive direito de arena e divulgação da prova em qualquer mídia, em 

qualquer tempo. 

1.3 Poderão participar da corrida os atletas dos sexos feminino e masculino, 

regularmente inscritos, de acordo com esse regulamento. 

 1.4 O início da corrida será às 07h. O início da prova será impreterivelmente 

na sequência, conforme tabela abaixo: 

 

PROGRAMAÇÃO: 

• Concentração: 06h30 min  

• Corrida: 7km e caminhada: 07h 

• Cerimônia de premiação: 8h30 

• Encerramento: 9h  

1.5 A prova terá duração máxima de 2 (duas) horas. 

1.6 Seguiremos todos os protocolos de segurança de acordo com as 

autoridades sanitárias para reduzir risco de transmissão de doenças virais. 

 



 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições poderão ser realizadas pelo site  

https://www.caaro.org.br/corridadaadvocacia/, no período  de 21 de 

setembro a 15 de outubro 2021. Ressalta-se que tal prazo poderá ser alterado 

de acordo com a disponibilidade das vagas mediante pagamento de taxa de 

inscrição. 

 

2.2 As Inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencionada, 

caso seja atingido o limite técnico de 300 (trezentos) corredores. 

2.2.1 Os valores das inscrições são os seguintes:  

• O valor para o 1º lote será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a 

advocacia e atletas com mais de 60 anos, e de R$ 60,00 (sessenta reais) 

comunidade em geral até o dia 03 de outubro de 2021.  

 

• O valor do 2º lote começará a ser vendido no dia 04 de outubro com o 

valor de R$60,00 (sessenta reais) para a advocacia e atletas com mais 

de 60 anos, e de R$ 70,00 (setenta reais) para a comunidade em geral. 

Até o dia 17 de outubro ou até atingir o limite técnico de 300 atletas.  

 

• Observação: Será acrescentada a taxa administrativa de 10% no valor 

da inscrição. Os advogados terão sua inscrição incluída no programa 

Anuidade Zero (anuidadezero.oab-ro.org.br) 

2.3 A inscrição que for realizada pela internet será confirmada no ato da 

retirada do kit da Corrida (camiseta do evento, número de peito, alfinetes), 

entregues pela coordenação, mediante apresentação de documento pessoal. 

 



 

 

3. ENTREGA DO KIT 

3.1 A entrega do kit será realizada no dia 23 de Outubro de 2021 na sede da 

OABRO, R. Paulo Leal, 1300 - Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, de 

09h às 12h  para os atletas inscritos, sendo que, somente o atleta, 

devidamente identificado, poderá fazer a retirada do seu kit. 

Observação: Tamanho das camisetas será de acordo com a disponibilidade 

na entrega do Kit Atleta. 

3.2 O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela 

organização não participará da competição e perderá o direito ao kit. Não 

serão entregues kits de corrida durante e após o evento. 

3.3 Será fornecido a todos os participantes um número que deve ser usado 

visivelmente no peito/frente do corpo, sem rasura ou alterações, durante toda 

a realização da prova, sendo passíveis de penalidade os participantes que não 

cumprirem este item. 

3.4 No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os 

dados cadastrais. 

3.5 Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 

3.6 O participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado poderá 

percorrer o percurso, contudo fica ciente que renuncia ao direito de competir 

com os demais. 

 

4. CATEGORIAS 

CATEGORIA  DISTÂNCIA 

Público Geral      7 km 

Advogado (a) 7km 

Caminhada 7km 



 

 

Veterano 7 km 

           

5. PREMIAÇÃO 

5.1 Todos os participantes receberão medalhas. 

5.2 Na Categoria Advocacia e a Público Geral teremos premiação com troféu 

para os 5 (cinco) primeiros colocados masculino e feminino, na distância de 

7km. 

5.3 Para receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja portando o 

número de peito. Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta.  

 

6. FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

6.1 Durante a realização da III Corrida e Caminhada Outubro Rosa 

Novembro Azul 2021 os atletas serão fiscalizados em todo o percurso por 

staffs, com autoridade para identificação e anotação de atleta que esteja 

utilizando-se de conduta considerada FALTA LEVE ou FALTA GRAVE, a 

ser encaminhada a organização para decisão quanto a aplicação das 

penalizações estabelecidas neste Regulamento. 

6.2 Será considerada FALTA LEVE e passível de penalização com 15 

minutos por ocorrência no tempo final do atleta: 

6.2.1 Desrespeitar os staffs e árbitros; 

6.2.2 Estacionar o seu veículo/apoio em local inadequado que cause 

transtorno a prova, não obedecendo a recomendações dos staffs; 

 6.2.3 Contato físico do atleta durante a corrida, como puxão e empurrão, 

com outra pessoa;  

6.2.4 Jogar ou depositar lixo em local indevido – vias, calçadas, gramados, 

trilhas etc.;  

6.3 Será considerada FALTA GRAVE passível de desclassificação: 



 

 

6.3.1 Participação do atleta sem o uso do número de identificação em local 

visível do vestuário; 

 6.3.2 Utilização de carona em qualquer tipo de transporte pelo atleta durante 

a prova; 

6.3.3 Atleta que não passe pelos pontos de checagem; 

6.3.4 O atleta que seja penalizado por mais de 02 vezes com FALTA LEVE; 

6.3.5 Outra atitude apontada pelos staffs e árbitros e julgada grave pela 

Organização. 

 

7. REGRAS 

7.1 O atleta deverá correr sempre na pista estabelecida para a corrida, no 

percurso determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição 

implicará na desclassificação do atleta; 

7.2 A Comissão Organizadora oferecerá aos participantes todas informações 

sobre o percurso; 

7.3 Sugere-se que os atletas estejam prontos na Área de Concentração para 

largada no mínimo 1h antes do horário estipulado; 

7.4 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 segurança dos corredores. 

7.5 A Cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo 

após seu término. 

7.6 A corrida e caminhada terão tempo limite de 2 (duas) horas. 

7.8 O resultado da corrida estará disponível no endereço www.oab-ro.org.br 

em até o 3º dia útil após a sua realização. 

 

8. HIDRATAÇÃO 



 

 

8.1 Serão disponibilizados 4 pontos de hidratação com água mineral, sendo: 

2 na chegada e 2 no percurso. 

 

 

9. CASOS OMISSOS 

9.1 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da prova. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Elton Sadi Fulber 

Presidente CAA-RO 

 

 

 

 

 


