5ª Corrida Feminina de Tatuí SP
Tema “Copa da Rússia – Todas Juntas pra
Frente Brasil.”
Bairro “Nova Tatuí”
2018

Dia da prova 01/05/2018 ( 01 de Maio “Terça Feira”).
Percurso 5 km. 300 inscrições “FEMININAS”
Largada ás 7h da manhã - “Academia Em Excelência Física”
Alameda João de Campos, 430 Nova Tatuí - Tatuí/SP
REGULAMENTO

01) A 5ª Corrida Feminina de Tatuí 2018 é uma realização da Academia Em Excelência Física ,
setor de corrida municipal e atletismo e apoio da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e
Juventude de Tatuí SP, comércio local, imprensa escrita e falada. Este ano teremos o Tema – Copa
do Mundo na Rússia, “Todas Juntas Pra Frente Brasil”.
02) A participação é aberta para todas as atletas do sexo feminino, e de todas as que confirmarem
suas inscrições e deverão ser conhecedores das normas que regem toda corrida. (Corredoras
“pipocas” sem inscrição, não serão bem vindas).
03) A corrida tem como objetivo motivar mulheres, atletas corredoras a difundir mais a prática da
corrida e atividade física em todos os meios sociais do município e região e homenagear mulheres
que praticam esportes.
04) KIT DE PARTICIPAÇÃO:
Ao fazer a sua inscrição e pagar a respectiva taxa de 45 Reais , a ATLETA está ativando sua
participação no EVENTO com direito de acesso e uso de toda a infraestrutura de apoio descrita
neste regulamento.
O Kit de participação do evento, vinculado a taxa de inscrição é composto de:
a) Camiseta do evento e número de Peito de uso obrigatório e intransferível
;
b) Chip de cronometragem ( RETORNÁVEL ou Não )
c) Suporte de hidratação no percurso e café da manhã saudável na chegada.
d) Medalhas a todas as participantes e Troféu até a quinta colocada no geral. E as vencedoras
nas faixas etárias, troféu ou medalhão as três primeiras.
e) Faixa etárias. Até 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos e 55 anos acima (
feminino).
( Kit de participação no dia do EVENTO- somente uma hora antes da largada “6h” da manhã)

DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas pelo site www.runnerbrasil.com.br, pelo valor de R$ 45,00
e poderão ser feitas até o dia 25/ abril/ 2018.
Informações pelos Telefones – 32515424 (academia em excelência física). Setor de Corrida
Municipal ( 997162559 professor Mesquita e Professor Nide 991184230.

A Atleta participará do percurso de 5 km somente.
Estão disponíveis apenas 300 inscrições.
A retirada do “KIT”(Camiseta,número de peito para participação será realizada no dia 28 e 29 de
abril (sábado e domingo 8h às 18h ) e dia 30 de abril segunda feira no período da tarde e noite (
13h ás 21h), na Academia Em Excelência Física – Alameda João de Campos 430 Nova Tatuí , Tatuí
SP .
06) DAS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES
As ATLETAS serão divididas em: Categoria Geral – Feminina ( todas as inscritas ) e faixas etárias –
para as corrida de 5 km .
As classificações por faixa etária serão da seguinte maneira:

5km - 5 FAIXAS ETÁRIAS
De até 24 anos – 25 a 34 anos de 35 a 44 anos De 45 a 54 anos – 55
anos acima.
07) PREMIAÇÃO
As 05 (Cincos) primeiras colocadas na CATEGORIA GERAL – receberão troféus, na distância de 5
km.
A ATLETA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto, em todas as categorias,
receberá uma medalha de participação.
Haverá premiação por CATEGORIA FAIXA ETÁRIA – com o 03 (três) primeiros colocadas de cada
categoria com Troféu ou medalhão.

( não haverá premiação acumulativa ).
Quando fornecidos por parte da ORGANIZAÇÃO em conformidade com o deste regulamento, os
resultados oficiais serão divulgados no site oficial do EVENTO, com objetivo de ser divulgado até
72hs após o seu término.
As ATLETAS que não estiverem presentes na entrega do prêmio a que fez jus no dia do EVENTO
perderá o direito de receber o prêmio, cedendo o direito a próxima atleta da lista.
08) Todas as atletas que participarem da 5ª Corrida Feminina de Tatuí, serão responsáveis pela
sua condição de saúde, isentando a organização de qualquer acidente neste sentido, sabendo
que haverá uma ambulância para prestar os primeiros socorros, caso haja necessário.
09) O atendimento emergencial aos atletas, é um serviço com apoio médico e ambulâncias para
prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico,
propriamente dito, tanto de emergência, como de qualquer outra necessidade, será efetuado 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.

10) Será obrigatório a presença do RG original do atleta inscrito no momento da retirada do KIT
(camiseta ,número de peito e chip) para participação e no momento da premiação.
11) Ao participar deste evento, a ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou
qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em
qualquer tempo.
12) Os atletas menores de 18 anos somente poderão participar da corrida de 5 km com
autorização por escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar
acompanhada de cópia de um documento de identidade com foto do responsável e do
participante que será retido pela organização no ato da retirada do KIT de participação.
13) A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs ( atletas,
estudantes de educação física, professores) para a orientação dos participantes.
14) Haverá postos de água durante o percurso e na chegada da prova.
15) A violação do percurso ou ato de indisciplina ou atitude anti-desportista implicará a
desclassificação da atleta.
16) A organização conta com o apoio da Rádio ternura; notícia de Tatuí, jornais Integração e
Progresso, Guarda Municipal de Tatuí e da Secretária de Saúde de Tatuí e Polícia Militar.
17) Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora em caráter
definitivo.
Tatuí 03 de Março de 2018
ACADEMIA EM EXCELÊNCIA FÍSICA DE TATUÍ/Secretaria de Esportes, Cultura, turismo, lazer e
juventude de Tatuí. Setor Municipal de Corrida, Atletismo e treinamentos de Tatuí .
Prefeitura Municipal de Tatuí
Comércio Local de Tatuí.

