7ª CORRIDA DE RUA AAA – 2018 (NOTURNA) - REGULAMENTO GERAL
1. EVENTO
Nome: 7ª CORRIDA DE RUA AAA – 2018 (NOTURNA)
Percurso corrida: Prova 1 = 5 km e Prova 2 = 10 km
Percurso caminhada: 3 km
Data: 26 de Maio de 2018.
Horário: Concentração: 18h30 – Largada: 20h00
Local: Associação Atlética Ararense. Recinto da Boate Pool Club, Rua Paul Harris, 275 (Jd. Anhanguera) –
Araras – SP
2. INSCRIÇÕES
2.1 - Período de inscrições: 02/03/18 a 22/05/17.
2.2 – Taxa para corredores: R$ 80,00 (oitenta reais) para não sócios e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para
sócios AAA. Os valores serão acrescidos de taxas adicionais de boleto bancário ou cartão de crédito.
2.3 – Taxa especial para caminhantes: R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Solicitamos também a doação de 1 kg
de alimento não perecível que deverá ser entregue na retirada do kit. A doação do alimento é opcional e não
obrigatória.
2.4 - Limite máximo de participantes: 450 vagas para corredores e 50 vagas para caminhantes. Caso o
número de caminhantes não preencha as 50 vagas, o saldo restante poderá ser transferido para corredores.
2.5 - Podem se inscrever: Corredores dos 5 km e caminhantes de ambos os sexos, com idade mínima de 14
anos completos até a data do evento. Corredores dos 10 km de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos
completos até a data do evento.
2.6 - Onde se inscrever: Através dos sites: www.runnerbrasil.com.br e www.ativo.com
2.7 - Inscrição de Idosos: Para atletas com idade igual ou superior a 60 anos, conforme art. 23 da Lei nº
10.741 de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), será concedido um desconto de 50% no valor da taxa de inscrição da
corrida. Os idosos associados acima de 60 anos pagarão R$40,00 que equivale a 50% da taxa integral. Não
será concedido esse desconto de idosos para a caminhada que já possui preço especial subsidiado, conforme
item 2.3.
2.8 - Atletas Portadores de Deficiência: Para os integrantes desta categoria NÃO haverá cobrança da taxa de
inscrição. A inscrição deve ser efetuada exclusivamente pelo Departamento de Esportes da Associação Atlética
Ararense, mediante envio de dados e atestado que comprove a deficiência para o e-mail:
dpesportes@piscinaararas.com.br, além da apresentação dos documentos originais no ato da retirada do kit. Os
portadores de deficiência largarão com o pelotão de sua modalidade de inscrição, com exceção dos cadeirantes
desportivos, que largarão em primeiro lugar.
2.9 - Alteração e Cancelamento da Inscrição: Uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e, em nenhuma
hipótese, será alterada a modalidade a ser disputada, bem como não será devolvido o valor da taxa de
inscrição, mesmo que os respectivos dados não tenham sido enviados para a Organização.
2.10 - Veracidade das Informações: A Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações
fornecidas na ficha de inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte o
regulamento do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição, o atleta será desclassificado sem direito a
recurso.
2.11 - Autorização de Uso de Imagem: Os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha de inscrição
ou equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc.), concordam em ceder gratuitamente à organização e
aos patrocinadores, seus nomes, imagem e “som de voz”, com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as
quais tenham por objetivo promover à
divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos, reforço de
mídia publicitária, sem limites de repetição e de tempo.
2.12 - Declaração de Saúde: Ao se inscrever no evento, através do preenchimento e assinatura das fichas de
inscrição ou equivalentes (ofícios, listagens de equipes, internet etc), os participantes se declaram
automaticamente aptos e devidamente preparados a participar do Evento, isentando a organização,

patrocinadores, apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos na organização do evento, em
seu nome e de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente
ocorram, porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão conhecedores dos itens
deste regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. Para as inscrições de menores de 18
anos, os pais ou responsáveis legais devem realizar a declaração no ato da retirada do kit, além da inscrição no
site, que obedece esse regulamento.
2.13 - Camiseta: Mediante pagamento da taxa de inscrição, o atleta terá direito à camiseta do evento e poderá
optar pelos tamanhos disponíveis no modelo tradicional (P, M, G, GG e 3G) ou no modelo baby look (tamanho
único = M). O participante que não definir sua opção na ficha de inscrição receberá no seu kit de participação
uma camiseta de tamanho aleatório. Fica desde já ressalvado que a opção de tamanho da camiseta feita no ato
da inscrição estará sujeita à disponibilidade do estoque no momento da retirada do kit, pois o pedido é fechado
antes do prazo final de término das inscrições e o tamanho solicitado pode se encerrar.
3. RETIRADA DE KIT: CHIP, NÚMERO DE PEITO E CAMISETA
3.1 – Data: Dia 25/05/18 (sexta-feira) das 12h00 às 20h00.
3.2 - Local: Associação Atlética Ararense, Rua Paul Harris, 275 (Jd. Anhanguera), recinto da Boate Pool Club –
Araras – SP.
3.3 – Data: Dia 26/05/18 (sábado) das 08h00 às 18h30. Local: idem ao item 3.2.
a. Atleta inscrito: Dirigir-se ao recinto da Boate Pool Club com número de inscrição fornecido pela
www.runnerbrasil.com.br ou www.ativo.com e apresentar o RG com o comprovante de inscrição. Para os sócios
AAA será necessária a apresentação da carteirinha social do clube.
b. Retirada via terceiros: Será efetuada mediante apresentação do documento de identidade do inscrito e do
respectivo comprovante de inscrição/recibo de internet/comprovante de pagamento da taxa ou mediante
autorização por escrito do inscrito e identificação do retirante.
3.4 - Confirmação das Informações: 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.
3.5 - Kit não Retirado: O atleta que não retirar o chip no prazo determinado poderá participar do evento, porém
sem direito à classificação.
3.6 - Kit da Caminhada: Os inscritos na modalidade caminhada não terão direito ao chip de aferimento de
tempo, motivo pelo qual seu kit será constituído pela camiseta, número de peito e brindes.
4. DIA DA PROVA
4.1 - Área de Concentração: Associação Atlética Ararense, Rua Paul Harris, 275 (Jd. Anhanguera), recinto da
Boate Pool Club – Araras – SP.
4.2 - Identificação dos participantes: Os inscritos devem estar uniformizados, com os números de peito da
edição atual da prova colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de cronometragem
fixado no tênis.
4.3 - Guarda-Volumes: Os volumes serão armazenados conforme o número de peito dos atletas e serão
retirados pelos proprietários mediante a apresentação desse número ao atendente. Em caso de extravio do
número de peito, será obrigatória a apresentação de documento de identidade.
4.4- Horário da Largada: A largada terá início as 20h00min na Rua Paul Harris, 275 (em frente a Boate Pool
Club), Jd. Anhanguera – Araras – SP, horário em que todos os atletas deverão estar posicionados. A
organização reserva-se o direito de dar a largada da prova antes do horário previsto.
4.5 - Ordem de Largada: 1) Atleta Portador de Necessidades Especiais (PNE); 2) Corredores da prova de 5 km;
3) Corredores da prova de 10 km; 4) Caminhantes 3 km.
4.6 – Hidratação: Os corredores de 10 km terão 05 pontos de água no percurso, os corredores de 5 km terão
03 pontos de água no percurso, os caminhantes de 3 km terão 02 pontos de água no percurso, além da
hidratação na largada e na chegada do percurso.

5. CLASSIFICAÇÃO
5.1 - Tempo de Classificação e Premiação: Será adotado para o resultado da prova e ordem de classificação,
de acordo com as categorias identificadas por número no item 6.3 (faixas etárias), o tempo LÍQUIDO dos
inscritos, ou seja, o tempo cronometrado a partir do momento em que o atleta passa pelo tapete na largada até
a passagem dele pelo tapete no momento da chegada.
5.2 - Idade de Classificação: A idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de classificação por faixa
etária é a que o atleta terá em 31/12/2018.
5.3 - Duração do evento: A prova terá a duração máxima de 02h30 (duas horas e trinta minutos).
6. PREMIAÇÃO
6.1 - Local da Premiação: A premiação será realizada no recinto da boate, imediatamente após a liberação dos
resultados das provas pelo prestador de serviço da cronometragem.
6.2 - Premiação: Todos os inscritos receberão medalha de participação após a conclusão da prova e entrega do
ticket contido no número de peito. Na prova de 5 km serão premiados com troféus os primeiros, segundos e
terceiros colocados das categorias (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), para as categorias (1 e 9) serão premiados com troféus
do primeiro ao quinto colocado. Na prova de 10 km serão premiados com troféus os primeiros, segundos e
terceiros colocados das categorias (11, 12, 13, 14, 15, 16), para as categorias (10 e 17) serão premiados com
troféus do primeiro ao quinto colocado Não haverá dupla premiação, isto é, uma vez premiado em uma
categoria não haverá premiação numa segunda categoria.
6.3 – Categorias da Corrida 5 km:
Categoria 1 – Geral - 1°, 2°, 3°, 4° e 5° - Masculino e Feminino.
Categoria 2 – 14 a 19 anos – 1º, 2º e 3º – Masculino e Feminino.
Categoria 3 – 20 a 30 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 4 – 31 a 40 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 5 – 41 a 50 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 6 – 51 a 60 anos – 1º, 2º e 3º – Masculino e Feminino.
Categoria 7 – 61 a 70 anos – 1º, 2º e 3º – Masculino e Feminino.
Categoria 8 – Acima de 70 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 9 – Sócios AAA – 1°, 2°, 3°, 4° e 5° - Masculino e Feminino.
6.4 – Categorias da Corrida de 10 km:
Categoria 10 – Geral - 1°, 2°, 3°, 4° e 5° - Masculino e Feminino.
Categoria 11 – 18 a 30 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 12 – 31 a 40 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 13 – 41 a 50 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 14 – 51 a 60 anos – 1º, 2º e 3º – Masculino e Feminino.
Categoria 15 – 61 a 70 anos – 1º, 2º e 3º – Masculino e Feminino.
Categoria 16 – Acima de 70 anos – 1°, 2° e 3° - Masculino e Feminino.
Categoria 17 – Sócios AAA – 1°, 2°, 3°, 4° e 5° - Masculino e Feminino.
6.5 – Categoria caminhada: Considerando que esta categoria não terá chip, não haverá classificação e nem
premiação.
7. DISPOSITIVOS GERAIS
7.1 - Será sumariamente desclassificado da competição pela organização, o atleta que:

a) não se apresentar devidamente uniformizado com roupas apropriadas à prática de atividades físicas (é
obrigatório o uso de camiseta e o número de peito);
b) permitir em seu uniforme de competição a inserção de frases indevidas, bem como qualquer tipo de
publicidade político-partidária;
c) burlar as regras estabelecidas para o percurso (evitando percurso oficial);
d) posicionar-se fora do local determinado para a largada e/ou não tiver registro do chip de cronometragem no
tapete da largada e percurso;
e) fornecer informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando estas forem solicitadas;
f) tocar ou bloquear adversários com a intenção de dificultar a progressão dos mesmos ou perturbar a sua
concentração;
g) desrespeitar as ordens dos fiscais de prova;
h) competir com outro número que não seja o atual/oficial do evento;
i) competir com número e ou chip de terceiros;
j) competir em modalidade diferente de sua inscrição original;
k) praticar qualquer ato de vandalismo.
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 os inscritos não caberá solicitar, seja a que título
for, qualquer tipo de indenização.
7.4 - Os atletas ou responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição, 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.
7.5 - A organização mobilizará recursos para oferecer toda a assistência aos participantes durante a realização
do evento, não podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes sofridos durante a prova, correndo por
conta dos atletas participantes as despesas porventura decorrentes.
7.6 - Em caso de discordância dos resultados apurados pela cronometragem, o atleta que se sentir prejudicado,
deverá dirigir seu protesto ao Responsável Técnico do Evento presente no dia da prova, no prazo máximo de 30
minutos após a divulgação do resultado.
7.7 - Qualquer contestação relativa ao resultado extra oficial da prova divulgado logo após o evento deverá ser
reportada à organização, até o dia 28/05/2018, através de e-mail para o endereço:
dpesportes@piscinaararas.com.br. Após esse prazo, nenhuma solicitação será acatada.
7.8 - Os casos omissos deste regulamento serão analisados e resolvidos pela organização.

Associação Atlética Ararense

Informações: 19 3541 2255 (ramal 5) / 19 99635 4929

/ dpesportes@piscinaararas.com.br

Rua Narciso Franzini, 11 – Jd. Anhanguera – Araras – SP

