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1 OBJETIVO

1.1 A ALCER (Associação de Lazer, Cultural e Esportiva RioPretense) e a pessoa do Sr. Wendy Fernando Alves
(Analista de Sistemas e responsável pelo software GISPORT – Sports Technology), firmaram parceria para implantação de
sistema de pontuação e ranking a ser utilizado no decorrer do ano de 2018.
1.2 O objetivo é proporcionar incentivo, oferecendo uma competição saudável, alegre e bastante competitiva entre
os atletas, equipes de corrida e/ou assessorias esportivas, e premiá-los ao final da temporada 2018 com uma grande festa
em um maravilhoso coquetel oferecido pela diretoria da ALCER e seu parceiro máster COLÉGIO ZERBINI COOPEN.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Durante o decorrer do ano de 2018, todas as provas de corrida de rua organizada pela ALCER, contará pontos
para o ranking 2018.

3 EVENTOS
3.1 Os eventos e suas respectivas datas que farão parte da “Cup Running Alcer 2018” são:
Corrida Seven Rio Preto Shopping 2018 em 08 de julho de 2018.
Corrida e Caminhada Colégio Zerbini Coopen 2018 em 18 de agosto de 2018.
Meia Maratona Ecológica Açaí da Praia 2018 em 09 de setembro de 2018.
Corrida e Caminhada Dahma 2018 em 09 de dezembro de 2018.

4 DIVULGAÇÃO E RESULTADOS

4.1 As provas serão divulgadas na fan page da ALCER (facebook.com/alcer.oficial), e/ou na fan page da GISport –
Sports Technology (facebook.com/gisport.oficial), e, no site www.alcer.esp.br.
4.2 Todos os eventos de corrida de rua são divulgados através de marketing digital, e para receber informações
dessas provas basta apenas curtir as páginas no Facebook.
4.3 Todos os resultados das provas e classificação do ranking serão divulgados através de marketing digital na fan
page da ALCER (facebook.com/alcer.oficial), e/ou, na fan page da GISport – Sports Technology
(facebook.com/gisport.oficial).
4.4 A pontuação do ranking será informada 7 dias corridos após o término da prova, e/ou, após a análise de todos
recursos impetrados, podendo estender o prazo para divulgação dos resultados.

5 INSCRIÇÕES

5.1 Para fazer parte do ranking, é necessário apenas se inscrever e participar de 1 (uma) ou mais etapas dos eventos
mencionados no item 3.1.
5.2 As inscrições podem ser efetivadas através das inscrições eletrônica (site), e/ou planilhas de inscrições e/ou emails enviados à organização da prova.
5.3 Toda inscrição efetivada no sistema fará parte do circuito de corridas oficializadas pela ALCER, e, a inscrição
para o ranking é validado.

6 PONTUAÇÃO

6.1 Direito a pontuação:
O sistema de pontuação será efetivado seguindo as regras:
• Só terá direito a pontuação o atleta que tenha efetivado sua inscrição no circuito de corridas de rua organizadas
pela ALCER obedecendo o item 4.1 e 4.2.
• Apenas as provas do item 3.1 fazem parte do ranking 2018.
• Treinos cronometrados não farão parte do ranking 2018.
• Atletas desclassificados não terão o direito de pontuação, mesmo que tenha participado e concluído a prova.
• Atletas ausentes na prova não terão direito a pontuação.

6.2 Distribuição dos pontos:
O sistema de pontuação será exercido da seguinte forma:
• Será efetuado separadamente (Masculino e Feminino).
• Verifica-se a quantidade de atletas que cumpriu os requisitos do item 5.1 em cada categoria (Masculino e
Feminino).
• A quantidade de pontos que cada atleta receberá é variável, haja vista que cada prova de corrida de rua
compreende uma quantidade específica de inscrições.
• Os pontos serão a quantidade de atletas que cumpriu os requisitos do item 5.1.
• Todos os atletas pontuam, desde que tenham cumprido o item 5.1.
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Nas categorias Masculino e Feminino a forma de pontuação será a mesma.
Em caso de prova de corrida de rua que possuam dois (2) percursos, a pontuação para o percurso maior é
dobrada, enquanto o percurso menor recebe pontuação simples.
6.3 Exemplo de pontuação simples:
Na corrida “XXX” teve 100 atletas inscritos masculino, porém, que participou da prova foram apenas 80
atletas masculino.
Nesse caso, teremos 80 atletas, então, 80 pontos, ou seja, o atleta que terminou em 1º. lugar recebe 80
pontos e o ultimo atleta recebe 1 ponto.
6.4 Exemplo de pontuação dobrada:
Na corrida “XXX” teve 100 atletas inscritos masculino no percurso maior e, no percurso menor teve outros
100 inscritos masculino, porém, que participou da prova foram apenas 80 atletas masculino no percurso maior e 80 atletas
masculino no percurso menor.
No percurso menor, teremos 80 atletas, então, 80 pontos em disputa, ou seja, o atleta que terminou em 1º.
lugar recebe 80 pontos e o ultimo atleta recebe 1 ponto.
No percurso maior, teremos 80 atletas, então 160 pontos em disputa, ou seja, o atleta que terminou em 1º
lugar recebe 160 pontos e o último atleta recebe 2 pontos.
Observação: Os exemplos estão demonstrados somente como masculino, porém a pontuação segue os
mesmos critérios para a categoria feminina.

7 CATEGORIAS
e 5.2.

As categorias terão apenas título de informação, conforme itens 5.1 e 5.2.
A pontuação por equipe de corrida e/ou assessoria esportiva terão apenas título de informação, conforme itens 5.1

Para definição da idade será considerada o ano de nascimento do atleta. (Será considerada a idade do atleta em
31/12/2018).

Masculinas
16 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos acima

Femininas
16 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos acima
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8 TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara e concorda que:
8.1 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.
8.2 Estar saudável e treinou apropriadamente para a prova.
8.3 Estão cientes de que devem consultar médico e profissional de Educação Física, especializado em preparar
atletas para competições, em especial, corridas de rua.
8.4 Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação nos eventos para
finalidades legítimas de divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
8.5 Autoriza o uso do seu nome para finalidades legítimas de divulgação dos resultados e ranking 2018 através dos
meios eletrônicos em conformidade ao item 3.3.
8.6 Está ciente deste regulamento, que será divulgado pelos meios eletrônicos em conformidade ao item 3.3
8.7 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.

9 PREMIAÇÃO

9.1 Será ofertado um coquetel, no mês de dezembro, em data a ser definida pela organização, aos melhores
ranqueados no geral e categorias, melhores assessorias esportivas, onde serão recepcionados em uma noite de gala e
bastante festiva com a premiação dos melhores do ano, e toda publicidade do atleta e seus patrocinadores.
9.2 Todos os atletas que participarem das 4 etapas receberão medalhas da CUP RUNNING ALCER, e os melhores
colocados, serão agraciados com troféus.

10 COMISSÕES ORGANIZADORAS

Casos omissos ao regulamento serão avaliados unicamente pela Comissão Organizadora.
O contato será através de e-mail e telefone abaixo relacionados:
gisport.oficial@gmail.com (17) 99765-5534
alcereventos@yahoo.com (17) 99161-4485.

