REGULAMENTO
A Corrida e Caminhada “ANGRY BIRDS FUN RUN” serão realizada no dia 12 de outubro
de 2017, na cidade do Rio de Janeiro em percursos aferidos de: 2 Km (caminhada),
5 Km (corrida) e 10 Km (corrida).
A ANGRY BIRDS FUN RUN é um produto oficial e autorizado pelos criadores e
idealizadores do Angry Birds, que dá chancela a TMBC 2003 PROJETOS, EVENTOS E
PRODUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.612.193/0001-55 situada à Avenida Armando Lombardi,
205 sala 306 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, aqui representada pelo nome
Organizadora.
1. INSCRIÇÕES VAGAS: As vagas serão limitadas à 5.000 (cinco mil) participantes
somadas as inscrições nas modalidades oferecidas (2km, 5km e 10km).
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: As inscrições acontecerão entre agosto e setembro de
2017.
3. PRAZO FINAL: A data final para as inscrições será dia 30 de setembro de 2017, ou
antes, caso esgotem-se os números de inscrições colocados à disposição dos
interessados ou pelo limite técnico do evento. Podendo estender se assim
entender a organização.
4. LOCAL DE INSCRIÇÃO: As inscrições devem ser realizadas no site
www.agrybirdsfunrun.com e ou locais posteriormente divulgados no site oficial.
5. IDADE MÍNIMA: A idade mínima autorizada para participação no evento sem
acompanhamento de responsáveis diretos será de 16 anos, porém, os menores de
18 anos, precisam apresentar autorização dos pais ou responsável legal, no ato da
retirada do kit. Menores de 16 anos, só poderão participar da caminhada de 2km
obrigatoriamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, igualmente
inscritos na respectiva prova (caminhada de 2km).
6. CATEGORIA: ÚNICA: GERAL Masculino e Feminino, sem divisões de categorias.
7. INSCRIÇÕES: As inscrições serão ofertadas conforme especificado abaixo, e o valor
cobrado da inscrição será definido pelo tipo de inscrição, sendo elas:
ADULTO: (Maiores de 16 anos): R$ 130,00 (cento e trinta reais)
* permitida a participação em uma das provas (2km, 5km ou 10km).
** Medalha de participação ao concluir a percurso dentro do tempo limite
estabelecido neste regulamento.
*** Obrigatória autorização dos pais para menores de 18 anos

CRIANÇA: (menores de 16 anos acompanhados pelos responsáveis):
R$ 90,00 (noventa Reais)
* permitida a participação na caminhada de 2km.
** Medalha de participação ao concluir a percurso dentro do tempo limite
estabelecido.
*** Obrigatória autorização e presença dos pais ou responsáveis diretos
para menores de 16 anos
FAMÍLIA: 3 Inscrições, obrigatoriedade com, 1 (um) ADULTO e 2 (duas)
CRIANÇAS: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
* permitida a participação na prova de 2km
** Obrigatório ter a autorização de responsável dos menores
*** Medalha de participação ao concluir a percurso dentro do tempo limite
estabelecido
**** Para participação será observando as idades estabelecidas para cada
prova.
FAMÍLIA: 3 Inscrições, com 2 (dois) ADULTOS e 1 (uma) CRIANÇAS. Podendo
um dos adultos optar pela prova de 5km ou 10km além da prova de 2km
(não cumulativo): R$ 300,00 (trezentos reais)
* permitida a participação de 1 adulto na prova de 2km
** permitida a participação de 1 adulto na prova de 5km e 10km
*** Medalha de participação ao concluir a percurso dentro do tempo limite
estabelecido
**** Para participação será observando as idades estabelecidas para cada
prova.

IDOSO: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). É A inscrição de ADULTO com
desconto de 50% para idosos e não é cumulativa, ou seja, não incide sobre
possíveis valores promocionais, bem como não incide sobre desconto de
pacotes e cupons ou promoções de patrocinadores).
* permitida a participação em uma das provas (2km, 5km ou 10km)
** Medalha de participação ao concluir a percurso dentro do tempo limite
estabelecido
Observações:
A. Somente receberão medalhas de participação os participantes que
estiverem com o número de corrida aplicado na frente da camisa ou
menores com pulseiras de identificação da prova.

B. Só receberão Chip de Cronometragem os participantes das provas de
5km e 10km.
C. Os valores das inscrições poderão ser reajustados por conveniência e
decisão dos organizadores.
D. Ao Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer
inscrição que esteja em desacordo técnico ou que seja incompatível
com as características morais e sociais do evento
E. O Participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será
responsável por qualquer acidente ou dano que aquela venha a sofrer.
F. Caso haja fraude comprovada na inscrição, os participantes envolvidos
serão desclassificados da Corrida, ficarão impedidos de participar de
outras edições de corridas realizadas pela Organizadora, poderão
incorrer nas sanções previstas neste regulamento e responderão por
crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades
competentes.
G. NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES GRATUITAS OU CORTESIAS, ressalvadas as
hipóteses excepcionais e temporárias de inscrições conforme decisão da
Organizadora.

8. TAXA DE CONVENIÊNCIA: Não haverá cobrança da taxa de conveniência
9. KIT DE PARTICIPAÇÃO: A cada Inscrição, será oferecido 1 (um) Kit de Participação
(1 Camisa, 1 Viseira alusiva ao evento, número de peito com 4 alfinetes e uma
sacola oficial do evento). Para as provas de 5km e 10km será fornecido também um
chip eletrônico descartável, que tem a função de marcação do tempo de prova do
participante (veja no item cronometragem). Cada participante das provas de 5km e
10km será individualizado por um código numérico no chip, o qual não poderá ser
trocado com outra pessoa, sendo passível de desclassificação. A cada competidor
será fornecido um número (número do peito) impresso em papel a prova d´água
que deve ser fixado visivelmente na frente da camisa do participante durante a
prova, sem rasura e/ou alterações. Para as inscrições do grupo CRIANÇA, será
fornecida uma pulseira para a criança e somente com esta pulseira a mesma
poderá receber a medalha de participação. Poderá, a Organizadora, ofertar opção
de escolha de tamanho das camisetas oferecidas no Kit, sem a obrigatoriedade de
disponibilização da mesma no tamanho solicitado, sendo a entrega da camiseta no
tamanho solicitado condicionada à disponibilidade do estoque no ato da retirada
do kit de participação. O KIT DE IDOSO, somente o próprio poderá retirar o KIT.
10. LOCAL, DATA e HORARIO PARA RETITADA DO KIT: Será informado através do site
do evento: local, data e horário.
11. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RETIRADA DO KIT: Documento de identidade
(RG) ou carteira de habilitação (não serão aceitas cópias ou originais de outros
documentos). Será autorizada a retirada do kit de participação por outra pessoa,
desde que essa esteja portando uma autorização por escrito assinada pelo
participante e o documento original de identidade ou carteira de habilitação. Não

serão entregues kits fora da data e horário estabelecido. Enfatizando: NÃO SERÃO
ENTREGUES KITS DE PARTICIPAÇÃO NO DIA DO EVENTO.
12. PROGRAMAÇÃO:
CONCENTRAÇÃO: a partir das 7 horas na Praça Mauá – Orla Conde, em frente ao
Museu do Amanhã.
HORÁRIO DAS LARGADAS: 8h para as corridas de 5km e 10km e 9h para a
caminhada de 2km
Observação: O horário da largada da prova ficará sujeito a alterações pela
Organizadora do evento por questões técnicas, bem como por questões de ordem
externa e ou intempéries.
13. CRONOMETRAGEM: A cronometragem é um serviço prestado por terceiros à
organização da prova por uma empresa contratada, devendo, os atletas, estarem
cientes de que a organização não se responsabiliza por possíveis falhas ou erros na
marcação do tempo de prova do atleta. A correta colocação do chip para a
cronometragem do tempo de prova é de interesse e responsabilidade do
participante, observando as regras e percursos estabelecidos. Todos os
participantes das provas de 5K e 10K, devem estar com o chip devidamente
colocado e passar pelo tapete eletrônico posicionado na linha de largada/chegada
após o início (largada) e na conclusão do trajeto (chegada), sendo desclassificado
caso não cumpra essa exigência. O resultado das corridas de 5km e 10km terá
tempo oficial e tempo líquido, sendo o tempo líquido considerado para as
premiações de 1º,2º e 3º lugares.
O tapete de largada será desativado 15 minutos após o sinal de partida. Não será
permitido ao Participante correr sem o número de peito. Nenhuma identificação
dos patrocinadores de atletas, individualmente, o uso do chip é obrigatório para
que seja feita a leitura dos tempos.
Nas provas de 5km e 10km, as três primeiras colocações das categorias masculina e
feminina serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão
definidas pela apuração do tempo líquido gasto por cada participante para
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.
Os participantes serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo
sistema de cronometragem utilizado na corrida e não serão considerados os
tempos individuais registrados pelos próprios participantes em nenhuma hipótese.
Haverá pontos de controles distintos de medição do tempo dos participantes,
devendo os mesmos ficarem atentos para cruzarem a linha de largada e de
chegada nos tapetes de cronometragem dos respectivos percursos 05km e de
10km.
14. ÁRBITROS:
Serão designados árbitros pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro
para a corrida, dessa forma, suas decisões serão incontestáveis.

15. PREMIAÇÃO: Não será oferecida Premiação em dinheiro.
Troféus: Os 3 primeiros colocados nas provas de 5km e 10km, masculino e
feminino, serão premiados com Troféus alusivos ao evento (1º,2º e 3º colocados
geral masculino e feminino).
Medalhas: A todos os inscritos para caminhada de 2 Km e nas corridas de 5 km e
10 km serão ofertadas, como cortesia, uma medalha de participação alusiva ao
evento ao completarem os devidos percursos. Não serão entregues medalhas fora
da área de dispersão e após o encerramento de cada prova.
16. DISPOSITIVOS GERAIS DE IMAGEM:
Direito ao uso de imagem: Ao se inscrever os participantes estarão cedendo o
direito de uso de sua imagem, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação dos eventos produzidos pela Organizadora do evento e Patrocinadores,
por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de
ônus para os organizadores, mídia e patrocinadores.
Mailing: Ao se inscrever os participantes estarão autorizando os Organizadores e o
Sistema de inscrições online a enviar por qualquer meio (eletrônico ou não),
correspondências para os endereços fornecidos pelos participantes.
Devoluções: O valor cobrado na inscrição não será devolvido em nenhuma
hipótese.
17. PERCURSO:
O percurso estará sinalizado e contaremos com equipes de staff da prova e de
órgãos públicos para orientação.
O percurso de cada distância estará no site oficial do evento para visualização
prévia, sendo obrigação do participante ter o conhecimento do percurso.
Os mapas dos trajetos serão divulgados no site do evento
(www.angrybirdsfunrun.com.br).
Durante a prova, os participantes deverão se manter exclusivamente dentro do
percurso estabelecido pelos organizadores, sendo desclassificado, caso não
cumpram essa exigência.
Se no dia da prova, as condições de terreno e/ou climáticas não forem favoráveis e
possam pôr em risco, mesmo que minimamente, a integridade dos participantes, a
organização poderá alterar, a seu critério, o percurso ou reduzir a distância das
provas.
A Organizadora, produção, patrocinadores e apoiadores do evento não se
responsabilizam por possíveis defeitos ou irregularidades na pista, calçamento e
vias do percurso, visto que a vias e locais são públicos e a sua manutenção de
inteira responsabilidade da administração pública competente. Os participantes
deverão observar e tomar o devido cuidado com os desníveis e obstáculos que
possam existir ao longo do percurso, pois se trata de um evento que passa por vias
públicas.
O tempo máximo para conclusão dos trajetos (caminhada e corrida) é de 2h 30min
a contar a partir da largada da primeira prova, sendo o sistema de cronometragem
desligado após esse tempo. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por
escrito ao Diretor Geral da Prova até 30 minutos após a divulgação do resultado na
tenda técnica ao lado do pórtico de largada e chegada.

A Angry Birds Fun Run ocorrerá com chuva ou sol, mas poderá ser cancelada,
transferida ou adiada caso as condições ponham em risco a integridade física dos
participantes. A Organizadora, os patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por extravio de material ou prejuízos que porventura os
participantes venham a sofrer durante o transcurso do evento. O trânsito de carros
e veículos será controlado e orientado no trajeto, podendo, no entanto, em alguns
trechos, haver tráfego de automóveis e VLT ao lado ou próximo dos participantes,
nesse caso, haverá sinalização de aos participantes e aos motoristas. Os casos
omissos serão decididos pelo Diretor Geral da Prova, a quem cabe todas as
decisões finais.
18. ARENA:
Serão colocados à disposição dos participantes sanitários químicos e guardavolumes apenas na região reservada como arena do evento. O Guarda Volumes
será desativado às 11:30h, com 15 minutos de tolerância a critério da organização.
A partir deste horário os pertences ficarão guardados e à disposição do
interessado, devendo ser procurados junto a Organizadora do evento.
A produção do evento disponibilizará um ambiente de segurança para os
participantes, recebendo apoio dos órgãos competentes e colocando monitores
para a orientação dos participantes. Haverá postos de hidratação na largada, ao
longo do percurso e na chegada.
Os guarda-volumes só devem ser utilizados para depósito de bens fungíveis e de
baixo valores tais como documentos pessoais, chaves, etc., SENDO VEDADO O
DEPÓSITO DE BENS INFUNGÍVEIS OU DE ALTO VALOR, TAIS COMO RELÓGIOS,
JOIAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CELULARES, CHEQUES, CARTÃO DE
CRÉDITO.
19. ATENDIMENTO MÉDICO:
Haverá atendimento médico de caráter emergencial aos participantes, com posto
médico, serviço de UTI Móvel e ambulância para remoção respeitando a legislação
local.
Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização das provas, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua
aptidão física para participar do evento. A Organizadora não se responsabilizará
pela saúde física dos participantes e seus acompanhantes. O participante é
responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua condição física,
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da
competição.
O participante 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. Pode, o diretor de prova, seguindo recomendação do médico
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. Haverá, para
qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o
percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes. A Organizadora
não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas e despesas
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida. Porém,
em cumprimento às normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), será

disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos
atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.
O Participante ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência
para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento
médico.
20. PENALIDADES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: Será desclassificado o participante que
burlar qualquer parte do trajeto definido para a prova ou que cruzar a linha de
chegada sem o número de peito. Será desclassificado o participante que se
envolver em atos antidesportivos com ou sem prejuízo à produção do evento ou
terceiros. Qualquer situação não mencionada neste regulamento será decidida
pela Organização. As reivindicações e ou contestações deverão ser entregues por
escrito até 24 horas após o término das provas de 5km e 10km. O não
cumprimento desse prazo desqualifica qualquer tipo de indagação.
Ao participar da Angry Birds Fun Run o participante 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 de
sua aptidão física para participar da corrida. É obrigatório a todos os a entrega do
Termo de Responsabilidade e Autorização para Menores no ato da retirada do Kit.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
Estou ciente de que se trata de uma Corrida de rua, em logradouro público, cujo
percurso é de meu pleno conhecimento.
Estou em plenas e perfeitas condições físicas e psicológicas de participar deste
evento com Corrida e Caminhada e afirmo ter me consultado com médico
especialista, inexistindo qualquer recomendação médica que me impeça de
praticar as atividades físicas e participar do evento ANGRY BIRDS FUN RUN.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos e consequências da
participação no evento (que incluem possibilidade de debilidade ou invalidez,
parcial ou total, e morte), isentando, então, a Organizadora, seus colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE, de toda e qualquer
natureza, por quaisquer danos materiais, morais, estéticos ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação neste evento.
Declaro, ainda, não ter feito uso, nas últimas 72 (setenta e duas) horas antes da
realização do Evento, de qualquer substância química, proibida ou não, prescrita
por médico habilitado ou não, que possa desaconselhar a prática de atividades,
exercícios, desgaste e esforço físicos.

Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
Regulamento da Corrida.
Declaro que não portarei, nem utilizarei, no percurso e no entorno, bem como no
local de entrega de kits, nenhum material publicitário, promocional ou político,
sem a devida autorização por escrito da Organizadora; e, também, de qualquer
material ou objeto que ponha em risco a segurança dos participantes.
Em caso de participação neste evento, representando equipes de Atletas,
prestadores de serviços, qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno
conhecimento e aceitar o Regulamento, bem como respeitar as áreas da
organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas
estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram
no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da
organização, podendo ser retirado da Corrida e do local do evento a qualquer
tempo.
Estou ciente das penalidades e da possível desclassificação que posso sofrer, caso
descumpra o Regulamento ou cometa falta grave. Renuncio ao meu direito de
reclamar sobre tais aspectos do evento.
Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos,
vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem gerar ônus ou dever
de indenizar para a TMBC 2003 PROJETOS, EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.,
organizadores, patrocinadores e apoiadores.
Estou ciente que, na hipótese de ALTERAÇÃO DE DATA DO EVENTO OU SUSPENSÃO
do mesmo por questões de segurança pública, caso fortuito ou força maior, todos
os eventuais custos, despesas, gastos ou desembolsos referentes à locomoção,
preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos serão suportados
única e exclusivamente por mim, isentando a Organizadora e patrocinadores pelo
ressarcimento de quaisquer destes custos.
Assumo, ainda, todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência
médica e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha
participação nesta Corrida; antes, durante ou depois da mesma.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando, assim, quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade jurídica de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nesta Corrida

