
REGULAMENTO

 O evento é uma realização da Santa Casa de Piracicaba, por meio de sua Comissão Intra-
-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplante (CIHDOTT), com apoio máster da 
empresa CJ do Brasil. Também patrocinam o evento a ABTx, Hrim, Toyota Nippokar e Piranest, com 
apoio da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Sesc Piracicaba, Helpmóvel e Shopping Piracicaba.
	 A	prova	não	é	competitiva	e	não	haverá	classificação	nem	distribuição	de	medalhas	ou	tro-
féus aos participantes.
 Destina-se a atletas e desportistas em geral de ambos os sexos devidamente inscritos, que 
se declaram conhecedores e concordantes com as condições a seguir:

Data: 15/09/2019

Horários:
• Concentração: 7h30
• Aquecimento: 7h45
• Largada 5k: 8h

Local: Avenida Renato Wagner

Distância: Corrida 5k

Idade mínima: 10 anos

Montagem de tendas de equipe: O posicionamento será feito com orientação da organização 
e por ordem de chegada 

Inscrições (já encerradas):
http://www.santacasadepiracicaba.com.br/corrida-vida/2019/

• A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída.
• As inscrições se encerraram ao atingir o limite técnico de inscritos que é de 1.200 (mil e duzen-

tos) participantes no evento em geral.
• A organização poderá suspender, prorrogar, elevar ou limitar o número de inscrições em função de 

necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.

Entrega das camisetas:

• Local: Área de Convívio (Descansoteca) da Santa Casa de Piracicaba
• Dias: 10, 11, 12 e 13 de setembro
• Horários: das 10 às 15 horas
• Documentos:	Para	retirada	da	camiseta,	o	atleta	deverá	apresentar	um	documento	oficial	com	

foto, mediante doação voluntária de um pacote de fraldas geriátricas G ou GG.
• A retirada da camiseta por terceiros só será autorizada mediante apresentação do documento 

de identidade do inscrito.

http://www.santacasadepiracicaba.com.br/corrida-vida/2019/ 


Geral:

• Ao participar da 3ª Corrida Pela Vida, o atleta assume a responsabilidade por seus dados for-
necidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea von-
tade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hos-
pedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 
da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

• Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para reali-
zação da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.

• O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física 
e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.

• Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância para remoção do atleta du-
rante a prova.  Entretanto, o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência 
como de continuidade, será efetuado na rede pública.

• O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendi-
mento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência 
até seu atendimento médico.

• Serão colocados à disposição dos participantes banheiros químicos, equipes para orientação e 
conscientização sobre doação de órgãos, tendas para aferição da pressão arterial e glicemia e 
distribuição de frutas e água.

• A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 
orientação dos participantes.

• O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 
qualquer tipo de vantagem. Também será proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam 
estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova.

• A organização da 3ª Corrida Pela Vida poderá suspender a prova por qualquer questão que po-
nha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.


