REGULAMENTO
Data da Prova: 17 de Junho de 2018.
1- OBJETIVO:
Proporcionar uma corrida de rua de caráter sócio esportivo, incentivar a prática deste
esporte, bem como aprimorar e revelar atletas.
REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO e APOIO:
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista e Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

INSCRIÇÕES
As inscrições para a corrida serão para os sexos Masculino e Feminino, podendo ser feitas
no período de 21/03/2018 a 13/06/2018,

OBS: Não será feita de forma alguma

inscrição no dia do evento.
As inscrições poderão ser feitas online no site www.runnerbrasil.com.br ou
presencialmente na Sejel. Caso o atleta opte pela inscrição presencial, deverá estar munido com o
RG, preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados com letra legível e sem
abreviaturas.
Os valores das inscrições são:
- Corrida de 10 km é de R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais);
-Corrida de 5 kmR$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais);
- Para os inscritos acima de 60 anos a taxa será de R$ 30,00 (Trinta reais);
OBS: ENTREGA DOS KITS PARA ATLETAS DE LARANJAL, SERÃO ENTREGUES APENAS NA SEJEL
(SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER) NOS DIAS 15 E 16 de JUNHO . PARA ATLETAS
DE OUTRAS CIDADES OS KITS SERÃO ENTREGUES NOS DIAS 16 NA SEJEL E TAMBEM NO DIA 17
(DIA DA CORRIDA) ATÉ AS 8H
Aqueles participantes que não estiverem inscritos não concorrerão aos prêmios, medalhas,
troféus e não receberão o kit de corrida, que é composto por camiseta, frutas, barras de cereais e
outros brindes.
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
Disputará a corrida
por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele atleta - e de seus herdeiros, declarando ainda que está saudável e apto para a prova. Declarando
ainda ciência de que recomendamos a consulta ao médico especializado para que esse possa
certificar sua aptidão física.
Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de veículos
impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
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Categorias
16 – 35 Anos
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16 – 35
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36 – 50
36 - 50
51 e acima
51 e acima

Troféus para o 1º , 2º e 3º colocados

Troféus para o 1º , 2º e 3º colocados

Corredores de Laranjal Paulista
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10 Km Feminino
10 km Masculino
10 Km Feminino
10 Km Masculino
10 km Feminino
5 Km Masculino
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Obs: Os atletas de Laranjal Paulista classificados em primeiro lugar em suas respectivas
categorias serão premiados com o valor de R$ 120,00 + Trofeu e os Segundos e Terceiros
colocados receberão Troféus.

Resultado e Premiação:
Os resultados dos três primeiros colocados de cada categoria serão anunciados no
momento do evento, já os demais participantes poderão ver sua classificação em lista oficial, que
sairá 24 horas após o evento no site www.runnerbrasil.com.br. Qualquer reclamação sobre o
resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito à comissão organizadora da
corrida, até 30 minutos após sua divulgação.

Corrida de 10 km Categoria Geral Masculino
1ª Lugar -Troféu+ R$ 600,00 em dinheiro
2ª Lugar - Troféu + R$ 350,00 em dinheiro
3ª Lugar - Troféu + R$ 250,00 em dinheiro
Corrida de 10 km Categoria Geral Feminino
1ª Lugar -Troféu + R$ 600,00 em dinheiro
2ª Lugar - Troféu + R$ 350,00 em dinheiro
3ª Lugar - Troféu + R$ 250,00 em dinheiro
Corrida de 5 km por Categoria Masculino
1ª Lugar -Troféu + R$ 400,00 em dinheiro
2ª Lugar - Troféu + R$ 300,00 em dinheiro
3ª Lugar - Troféu + R$ 200,00 em dinheiro
Corrida de 5 km por CategoriaFeminino
1ª Lugar -Troféu + R$ 400,00 em dinheiro
2ª Lugar - Troféu + R$ 300,00 em dinheiro
3ª Lugar - Troféu + R$ 200,00 em dinheiro

DA COMPETIÇÃO
Percurso da Corrida:
A prova terá 02 distâncias, sendo:
- corrida de 10 km,
- corrida de 5 km
Horários de Largada:
9h00min. - Corrida de 10 km - Masculino e Feminino.
9h 00min. - Corrida de 5 km - Masculino e Feminino;

DISPOSIÇÕES GERAIS













A comissão organizadora da corrida e caminhada, bem como seus patrocinadores,apoiadores
e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no
evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade
do mesmo.
A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período que
antecede a competição.
No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se de algo leve e estar
bem hidratado.
Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, meia hora de
antecedência.
Durante o percurso o atleta devera seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de
trânsito.
A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada e ao
longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar, para
alcançar qualquer tipo de vantagem.
A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar
ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas-estruturais sem prévio aviso.
 É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.

Será desclassificado o atleta da corrida que:









Não cumprir rigorosamente o percurso;
Dificultar a ação de outros concorrentes;
Chegar sem o número de identificação;
Apresentar durante a corrida conduta anti-desportiva;
Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
Trocar o número de identificação, antes, durante ou depois da corrida;
Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;
Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial.

TERMOS DE RESPONSABILIDADE
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que concorda com as seguintes afirmações:
Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele - atleta - e de seus
herdeiros.
Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.
Está ciente de que deve consultar médico e professor de Educação Física, especializado em
preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.
Isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer responsabilidades
sobre os objetos deixados por ele no guarda-volumes.
Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação
neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de veículos impressos,
televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
Está ciente deste regulamento, que será entregue junto à ficha de inscrição.
Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. Os atletas que não
estiverem portando o nº de peito não serão autorizados a participar da prova e os que insistirem
será retirado da largada.
Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO,
assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá,
para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção, e
atendimento médico propriamente dito. O atendimento médico, tantode emergência quanto de
continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA.
Seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta
decisão.

