REGULAMENTO OFICIAL
CORRIDA OBA BRASÍLIA 2017
1. DO EVENTO
1.1. A Prova Pedestre denominada “CORRIDA OBA BRASÍLIA 2017”, doravante denominada
EVENTO, será realizada no dia 17 de setembro de 2017, na cidade de Brasília, estado de
Distrito Federal, nas modalidades, Corrida 12Km ou Corrida 6Km e Caminhada 3km com a
participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas, doravante
denominadas ATLETAS, independentemente da condição climática, podendo ser cancelada
caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou
espectadores.
1.2. Da Organização: A “CORRIDA OBA BRASÍLIA 2017” é uma realização e propriedade do
GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA., nome fantasia “OBA HORTIFRUTI” e promovida
pela EVOLUÇÃO ESPORTES MARKETING E EVENTOS LTDA., que darão pleno cumprimento
ao regulamento da prova e responderão por todos os detalhes da realização do evento.
1.3. O EVENTO terá a Largada e Chegada na Esplanada dos Ministérios, próximo a Igreja
Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida de Brasília, conforme percurso
detalhado divulgado nos sites do EVENTO - www.corridaoba.com.br
* Até a data do EVENTO também poderão ser realizados ajustes de percurso, bem como
sofrer mudanças de medidas, com objetivo de melhorias técnicas e atendimento às
necessidades da cidade e órgãos públicos competentes, mantendo a largada e a chegada
nos locais acima descritos.
1.4. O início do Evento está previsto para os horários abaixo relacionados, que serão
confirmados na entrega do Kit, conforme a modalidade escolhida pelo ATLETA no ato da
inscrição. Confira:
a. Para a CORRIDA 12km:
Largada: a partir das 07h00min, em pelotão único.
Percurso: - será de 12.000 metros com aclives e declives pelas vias da Esplanada dos
Ministérios e Eixão Norte.
c. Para a CORRIDA 06km:
Largada: a partir das 07h00min, em pelotão único.
Percurso: - será de 6.000 metros com aclives e declives pelas vias da Esplanada dos
Ministérios e Eixão Norte.
d. Para a CAMINHADA 03km:
Largada: a partir das 07h10min, em pelotão único.
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Percurso: - será de 3.000 metros com aclives e declives pelas vias da Esplanada dos
Ministérios.
* Caso prevaleçam os horários acima, os mesmos poderão variar em 10 (dez) minutos para
mais ou para menos.
* A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de
Largada para eventuais ajustes nos respectivos horários.
1.5. A prova terá a duração máxima de 2 horas e o ATLETA que em qualquer dos trechos não
estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova.
2 . DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período de inscrições:
Inscrições pelo site: 07 de julho a 15 de setembro de 2017, podendo ser encerradas antes deste
prazo, caso o limite de 2500 atletas seja preenchido antes da data final e/ou prorrogadas.
2.2. Taxa:
a) Arena - R$ 100,00 (cento reais) por ATLETA, em todas as modalidades – corrida 12km,
corrida 6km ou Caminhada 3km. Acrescido 5% do valor da inscrição no pagamento via
Boleto Bancário e Cartão de Débito, e de 10% do valor da inscrição no pagamento via
Cartão de Crédito.
b) Inscrição de Idosos: para ATLETAS com idade igual ou superior a 60 anos, conforme art.
23 da Lei nº 10.741 de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso), será concedido um desconto de
50% no valor da taxa de inscrição, em ambas as modalidades. Acrescido 5% do valor da
inscrição no pagamento via Boleto Bancário e Cartão de Débito, e de 10% do valor da
inscrição no pagamento via Cartão de Crédito.
c) Como iniciativa de motivação os atletas portadores de necessidades especiais, será
concedido um desconto de 50% no valor da taxa de inscrição, em ambas as modalidades.
Acrescido 5% do valor da inscrição no pagamento via Boleto Bancário e Cartão de Débito, e
de 10% do valor da inscrição no pagamento via Cartão de Crédito.
2.3. Podem se inscrever:
a) CORRIDA 12KM - ATLETAS de ambos os sexos, com idade mínima de 16 (dezesseis) anos
completos até 31 de dezembro do ano da prova.
b) CORRIDA 06KM - ATLETAS de ambos os sexos, com idade mínima de 16 (dezesseis) anos
completos até 31 de dezembro do ano da prova.
c) CAMINHADA 03KM - ATLETAS de ambos os sexos, com idade mínima de 16 (dezesseis)
anos completos até 31 de dezembro do ano da prova.
*A idade a ser considerada para o atleta é aquela que ele terá em 31 de dezembro do ano
da prova, conforme regulamentação da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) –
NORMA 07.
*A inscrição e participação de menores de 18 (dezoito) anos só será permitida caso os
menores estejam acompanhados do responsável legal.
2.4. Onde se inscrever:
Inscrições on-line:- pelo site: www.corridaoba.com.br
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2.5. Alteração e Cancelamento da Inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é pessoal e
intransferível para qualquer outro ATLETA e, em nenhuma hipótese, será alterada a
modalidade a ser disputada, bem como não será devolvido o valor da taxa de inscrição.
2.6. Veracidade das Informações: a organização não se responsabiliza pela veracidade das
informações fornecidas na ficha de inscrição, cabendo ao ATLETA o ônus por qualquer item
que afronte o regulamento do EVENTO. Caso haja fraude comprovada, o ATLETA será
desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
2.7. Camiseta: Estarão disponíveis em modelo baby look (tamanho único) e unissex (P, M, G e
GG) e o tamanho das camisetas está sujeito a disponibilidade.
2.8. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento o participante aceita todos os seus
termos e assume total responsabilidade por sua participação no evento e por seus dados
fornecidos. Sendo assim, conhecedora de seu estado de saúde, assumindo as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da prova. Todos os atletas
participantes devem estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova,
pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.
2.9. As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o
limite de 2.500 atletas seja alcançado, ou prorrogadas, conforme decisão da organização.
a) Será cobrada uma taxa de administração do site para as inscrições realizadas on-line
de 10% em cima do valor da inscrição de acordo com sua opção;
b) O preenchimento incorreto da ficha de inscrição acarretará na invalidação do resultado
da prova.
3. DA ENTREGA DE KITS
3.1. A entrega dos kits será feita da seguinte forma:
a) Nos dias 15/09 das 09h00 às 20h00 e 16/09 das 09h00 as 17h00 na unidade Oba
Hortifruti estabelecida a CLSW, 302, Bloco A, Lojas 19/34, Térreo, Edifício Memorial, Bairro
Sudoeste,
3.2. Não serão entregues kits dos participantes no dia do evento, bem como após realização do
EVENTO.
3.3. O ATLETA que não retirar o seu kit nas datas e horários estipulados pela organização ficará
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit.
3.4. A retirada do Kit somente poderá ser realizada pelo próprio ATLETA mediante apresentação
de documento de identidade original, ou por terceiros autorizados que portarem
documento original do inscrito e o documento de autorização, disponibilizado no site,
assinado pelo inscrito.
3.5. O kit de corrida será composto por camiseta Dry Fit, número de identificação, chip de
cronometragem, waist bag e uma bolsa de mão personalizadas Oba. Ainda poderão conter
brindes extras e promocionais dos patrocinadores do evento.
3.6. Aos ATLETAS inscritos e que participaram do EVENTO receberão uma medalha
personalizada de participação, sendo entregue após término da prova/percurso. Para
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retirar a medalha e ter acesso ao pós prova, restrito para atletas inscritos, é necessário
estar trajando número de peito.
3.7. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados, o número de
identificação e se o kit está completo.
3.8. O atleta deverá conferir os dados de identificação que constam no envelope que
acompanha o chip. Caso haja algum item incorreto, deverá procurar imediatamente a
organização para correção da informação. Se não houver esse procedimento, a organização não
se responsabilizará por eventuais erros na informação quando da classificação final da prova.
Não havendo nenhuma manifestação de divergência de dados, os resultados serão emitidos
conforme os dados originais do cadastramento e constantes no envelope do chip, sem direito a
recurso.
3.9. O número de identificação é obrigatório e deverá ser usado visivelmente no peito, sem
rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sofrendo desclassificação os
participantes que não cumprirem esta regra.
4. DA RETIRADA DE CHIPS DE CRONOMETRAGEM
4.1. A retirada do chip de cronometragem para os atletas das modalidades Corrida 06km, 12Km
e Caminhada 3km será realizada juntamente com a entrega de kit, conforme clausula 3.
4.2. É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passível de
desclassificação o participante que não cumprir essa disposição.
4.3. O chip de cronometragem é descartável, ou seja, não será necessário a devolução do
mesmo.
5. DA PARTICIPAÇÃO
5.1. Os ATLETAS deverão correr com a identificação de numeração para ter direito ao prêmio.
5.2. Os ATLETAS deverão estar no local de largada com, pelo menos, 15 (quinze) minutos de
antecedência, quando serão dadas as instruções finais.
5.3. A participação do ATLETA na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de
terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por
escrito da organização da prova.
5.4. O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria resultará na desclassificação do
participante.
6. DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA 06km e 12Km:
6.1. Tempo de Classificação e Premiação: A classificação dos ATLETAS será definida pela
apuração do tempo bruto gasto por cada competidor para completar o percurso e delimitado
pelos tapetes de cronometragem.
6.2. Local da Premiação: Serão premiados na Esplanada dos Ministérios, imediatamente após a
liberação dos resultados da prova, os 05 (cinco) primeiros colocados na modalidade
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individual MASCULINA - CORRIDA 12Km e 06Km e as 05 (cinco) primeiras colocadas na
modalidade individual FEMININO - CORRIDA 12Km e 06Km
6.3. Troféus: os 05 (cinco) primeiros colocados na modalidade individual (masculino e feminino
– CORRIDA 12Km e 06Km) serão premiados com troféus. Após a prova, esses atletas
deverão se dirigir à área do pódio, localizada na Esplanada dos Ministérios, onde serão
feitas entrevistas e, em seguida, a entrega dos troféus.
6.4. Vale-compra: haverá premiação em vale-compras aos cinco primeiros colocados na
modalidade individual (tempo bruto) da CORRIDA 12Km e 06Km, conforme quadro abaixo.
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
SUBTOTAL
TOTAL

MASCULINO
Vale-Compra OBA R$ 1.500,00
Vale-Compra OBA R$ 1.000,00
Vale-Compra OBA R$ 700,00
Vale-Compra OBA R$ 500,00
Vale-Compra OBA R$ 300,00
4.000,00
CORRIDA 06Km e 12Km – 8.000,00*

FEMININO
Vale-Compra OBA R$ 1.500,00
Vale-Compra OBA R$ 1.000,00
Vale-Compra OBA R$ 700,00
Vale-Compra OBA R$ 500,00
Vale-Compra OBA R$ 300,00
4.000,00

*Deduzidos os devidos impostos.
6.5. O pagamento das premiações em vale-compras será realizado através de cadastro em
sistema interno da organização, para retirada dos valores em premiações nas lojas do “OBA
HORTIFRUTI” localizadas em Brasília-DF. A premiação em vale-compra ficará válida por 01
(um) ano, após a realização do cadastro em loja pré-determinada pelo ganhador.
6.6. Os 05 (cinco) primeiros colocados das categorias acima deverão fornecer à organização os
seguintes dados: nome completo, RG, CPF, endereço completo, telefone para contato e email válido para contato, para que as entregas dos vale-compras sejam realizadas.
6.7. O recibo da operação escolhida para pagamento quitará plena e totalmente o pagamento
da premiação, não tendo o atleta nada a receber posteriormente ou a reclamar a respeito
de seu prêmio.
6.8. O atleta que não comparecer na cerimônia de premiação perderá o direito aos prêmios,
conforme determinação da organização da prova.
6.9. A liberação para iniciar a utilização do vale-compra será de até 15 (quinze) dias, contando
com a data da prova.
6.10. Prêmios Participantes do Evento: ao término da prova, serão realizados sorteios de
brindes promocionais aos atletas que inserirem seu cupom de participação para o sorteio,
com número de identificação de participação da CORRIDA e CAMINHADA, o qual deverá ser
depositado em urna que estará disponibilizada no palco da prova no dia do evento.
6.11. Não haverá premiação em dinheiro para os atletas participantes, sendo que todos aqueles
que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem descumprimento deste regulamento
receberão medalhas finish. Serão entregues 50 (cinquenta) medalhas especiais para a
modalidade 06km CORRIDA, (masculino e feminino sem distinção) e 50 (cinquenta)
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medalhas para a modalidade 12km CORRIDA, (masculino e feminino sem distinção) a
considerar o tempo bruto.
6.12. Os resultados oficiais da CORRIDA OBA BRASÍLIA 2017 serão informados no site
www.corridaoba.com.br em até 72 horas após o término da prova.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer
momento da competição os atletas que:
a) Não se apresentarem com a identificação de numeração;
b) Permitirem em seu uniforme de competição a colocação de frases indevidas, bem
como qualquer tipo de publicidade político-partidária;
c) Burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso oficial);
d) Posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou não tiverem
registro do chip de cronometragem no tapete da largada e percurso;
e) Fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos
quando estas forem solicitadas;
f) Tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a
progressão, perturbar a sua concentração e/ou qualquer outro tipo de atitude
antidesportiva;
g) Desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova;
h) Competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento;
i) Competirem com número de terceiros;
j) Competirem em modalidade diferente de sua inscrição original;
k) Praticarem qualquer ato de vandalismo;
l) Agredir física e/ou verbalmente qualquer membro da organização do evento;
m) Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho ou calçadas);
n) Chegar novamente em frente ao funil de chegada após concluir a prova;
o) Fazer troca de nomes depois de efetuada a inscrição.
7.2. A organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de
sua decisão não caberá recurso.
7.3. A organização poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza
grave, adotando todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não
caberá solicitar, seja a que título for, qualquer tipo de indenização.
7.4. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas
de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes de sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
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7.5. Os ATLETAS, ao se inscreverem, assumirão que estão em condições clínicas e físicas para a
participação no evento e que participarão por livre e espontânea vontade, isentando a
organização, patrocinadores, apoiadores, órgãos oficiais e demais envolvidos na
organização do evento de responsabilidades por eventuais problemas de saúde a que
possam estar sujeitos em função dessa participação.
7.6. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio, para todos os ATLETAS.
7.7. Haverá, para atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio médico com
ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções aos inscritos na prova. A
continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência quanto de
qualquer outra necessidade, será efetuada na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A
organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha a
ter durante ou após a prova.
* O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção, transferência, hospital, serviços de emergências, médicos
entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade direta ou indireta sobre
as consequências dessa decisão.
7.8. A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá staffs para orientação dos
participantes.
7.9. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes apenas na
região da largada/chegada da prova.
7.10. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as
grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em
qualquer outro momento, sobre qualquer pretexto com a pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
7.11. A ORGANIZAÇÃO recomenda que não sejam deixados VALORES no guarda-volumes tais
como; relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou
celulares, cheques, cartões de crédito, etc.
7.12. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus PATROCINADORES
e APOIADORES, de nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guardavolumes ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas
venham a sofrer durante a participação no EVENTO.
7.13. Todos os participantes do EVENTO disponibilizam seus dados e cedem todos os direitos de
utilização de sua imagem para a “CORRIDA OBA BRASÍLIA 2017”, seus patrocinadores,
apoiadores e organizadores da prova, renunciando ao recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com direitos à televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou
divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
7.14. Todos os participantes do EVENTO autorizam os organizadores, patrocinadores,
apoiadores, realizadores e parceiros, para qualquer tempo enviem em seu nome, no
endereço eletrônico, físico e/ou qualquer outro fornecido informativos, mala direta ou
qualquer outro tipo de correspondência.
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7.15. A ORGANIZAÇÃO do evento se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste
regulamento sem prévio aviso, conforme necessidades do evento, informando estas
alterações na retirada do Kit do ATLETA;
7.16. A Comissão Organizadora contratará seguro atleta para todos os participantes.
7.17. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito,
em até 30 (trinta) minutos após a divulgação do resultado da prova.
7.18. Todos os participantes autorizam a utilização dos seus dados cadastrais pelo Oba Hortifruti
em suas próximas ações de marketing.
7.19. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES e APOIADORES, não se
responsabilizará por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, sejam
ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, que serão de única e exclusiva
responsabilidade do Autor.
7.20. Quaisquer dúvidas decorrentes ao evento deverão ser endereçadas ao e-mail:
marketingbsb@redeoba.com.br
7.21. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões.
7.22. Segue as normas e procedimentos para utilização da brinquedoteca na Corrida Oba
Brasília:
a) A brinquedoteca tem como objetivo atender as crianças de atletas inscritos na Corrida
Oba 2017.
b) O acesso a brinquedoteca será para os 100 primeiros que preencherem a ficha de
cadastro no dia da retirada do Kit.
c) O responsável pela criança deverá informar obrigatoriamente o número de peito e o
telefone ao preencher a ficha de cadastro.
d) A criança portará uma pulseira de identificação, onde constará os dados do Responsável
que será entregue no dia da Corrida.
e) A criança só será retirada pelo responsável que deixou ela e, serão conferidos os dados
informados do responsável.
f) Para manter a segurança de todas as crianças, será limitado em 100 crianças, atingindo
este número, não será mais permitida à entrada de nenhuma criança.
g) A idade permitida para ter acesso a brinquedoteca será de 3 (três) anos até 8 (oito) anos.
h) Na brinquedoteca terá banheiro exclusivo para as crianças, água e brinquedos lúdicos.
i) A reserva será mantida até às 7h50 no dia do evento, após esse horário não garantimos a
entrada da criança na brinquedoteca e nem a camisa.
j) Horário de funcionamento das 7h às 11h do dia 17 de setembro de 2017.
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