
IV Corrida e Caminhada Pelópidas Silveira Neuro e Cárdio 

 

REGULAMENTO 

1 -  O Evento 

Doravante denominado “Corrida e Caminhada – HPS”, será realizada no dia 10  de abril 
de 2016 na cidade de Recife, sendo promovida pelo Hospital Pelópidas Silveira, com 
participação de servidores da instituição e pessoas em geral de ambos os sexos, a partir dos 18 
anos devidamente inscritos, denominados Participantes. 

2 - O Evento terá a largada no Hospital Pelópidas Silveira, situado na BR-232, KM 6, Curado 
– Recife/PE, e chegada no 4 Batalhão de Policia do Exercito 

REGRAS GERAIS 

Ao inscrever-se no evento o participante assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos , aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, cede incondicionalmente 
sua imagem para qualquer tipo de divulgação através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
proporcionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data. Filmes e 
fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores, e qualquer forma de 
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do Evento estará sujeito 
à aprovação da organização por escrito. 

Haverá, para atendimento emergencial aos Participantes um serviço de apoio médico 
com ambulância para prestar o 1° atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência quanto de qualquer outra 
necessidade, será efetuado da REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A organização não 
tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o Participante venha a ter durante ou 
após a Prova. 

O Evento receberá apoio dos órgãos competentes Policia Rodoviária Federal e haverá 
orientação aos Participantes ao longo do percurso. 

O Participante assume e declara, expressamente, que está ciente do seu estado de 
saúde e de estar capacitado (a) para a participação no Evento, devendo ter treinado 
adequadamente. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio, para todos.  

O Participante assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, em seu nome e de seus sucessores. 

Ao inscrever-se no Evento o Participante disponibiliza seus dados e autoriza aos 
organizadores para que, a qualquer tempo, enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou 
físico (ou qualquer outro fornecimento) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de 
correspondência. 

A organização reserva o direito de poder adiar ou cancelar a prova caso julgue não 
haver condições técnicas para realização da mesma. 

No dia do Evento, bem como na véspera, o Participante deverá ter alimentação leve e 
estar bem hidratado. 

O Participante deverá está no local de largada com pelo menos meia hora de 
antecedência (30 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções finais. 



Na chegada haverá distribuição de um kit, lanche com frutas e agua gelada, havendo 
ainda ao longo do percurso alguns postos de hidratação. 

O Participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 
para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do Evento 
utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as 
grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento do 
percurso. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas no período de 16 de março à 03 de Abril. No site do 
Hospital Pelópidas Silveira (www.hps.imip.org.br), ler o regulamento e preencher a ficha de 
inscrição no site do evento. Após sua inscrição você receberá a confirmação no e-mail 
informado na ficha. 

KIT 

O kit conterá uma camiseta alusiva ao Evento e o número do Participante para ser 
afixado na parte da frente da camisa, um chip que será utilizado na cronometragem do tempo. 
Retirada do kit nos dias 07 e 08 de abril no horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00, e no 
dia 09 de abril no horário de 08:00 as 12:00 no prédio administrativo do Hospital Pelópidas 
Silveira, Mediante a apresentação de documento de identidade, comprovante de inscrição, e 
dois potes de vidro com tampas plásticas. Cada participante só poderá pegar além do seu, mais 
4 kits, mediante a um documento de identificação e numero de inscrição. 

PREMIAÇÃO 

Os participantes que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, vestido 
com a camisa do evento (que compõe o kit). O participante que não comparecer ao pódio 
durante a cerimônia de premiação, perderá o direito ao prêmio, os resultados oficiais serão 
informados através do site oficial do Evento. 

Haverá troféu para os três primeiros colocado na categoria servidor masculino e 
feminino; e para três primeiros colocados Geral masculino e feminino. As 3 (três) primeiras 
colocações das categorias masculina e feminina da corrida serão definidas por ordem de 
chegada, definida pela cronometragem do chip que o participante estará de posse. Medalha 
de participação será entregue para todos que completarem o percurso. 

Não haverá premiação em dinheiro para nenhuma categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Percurso da Corrida e Caminhada Pelópidas Silveira Neuro e Cárdio. 

 

 


