REGULAMENTO
1. A Corrida 21K Evolution Run será realizada no dia 22 de julho de 2018 em
percursos aferidos de 07, 14 e 21 km para corrida e de 3,5 Km para caminhada.
1.1. A corrida terá somente modalidade individual.
2. A largada acontecerá no Shopping Center Limeira, as 07:30 horas para todas as
modalidades, inclusive caminhada.
2.1. A retirada do KIT com o chip e número de peito deverá ser no dia 21 de julho,
das 11 às 15h, no Shopping Center Limeira, Praça de Eventos, na Av.Carlos Kuntz
Bush, 800, Parque Egisto Ragazzo em Limeira e na loja Decatlon em Campinas,
ou no dia 22, no local da prova, a partir das 6:30 horas e até no máximo 20
minutos antes da largada.
3. No local da largada da prova, haverá uma infra-estrutura contendo à disposição
dos atletas: sanitários, vestiários e guarda-volumes.
4. Os percursos das provas serão os seguintes: 4.1. Caminhada: O percurso será
todo no entorno do Shopping. 4.2. Corrida para as três modalidades: (IDA)
Shopping Center Limeira, sentido Condomínio Itapema e entrando na Fazenda
Itapema, percorrendo parte do circuito em estrada de terra;(VOLTA) Após
atingirem a metade das respectivas distâncias, retorno pelo mesmo trajeto ao
Shopping.
5. As inscrições acontecem nos locais indicados pela comissão organizadora,
entre os dias 08 de janeiro e 17 de julho de 2018 (ou até atingir o limite máximo
definido pela organização).
6. A idade mínima autorizada para participação é de 18 anos para os 14 e 21k e 16
anos para os 7 Km.
7. O valor de cada inscrição para corrida será de R$ 90,00 (noventa reais) e da
caminhada R$ 70,00 (setenta reais) podendo ser realizada até o dia 21 de março
de 2018. 7.1. Para os atletas com mais de 60 anos, o valor da inscrição da corrida
é R$ 60,00 (sessenta reais), devendo na retirada do chip apresentar documento de
identidade com foto.
8. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
9. A Organização e os patrocinadores da prova, não se responsabilizarão por
acidentes que possam ocorrer, no entanto haverá uma ambulância que
acompanhará a prova durante o percurso.
10. O número entregue a cada atleta deverá ser usado visivelmente no peito, sem
rasuras ou alterações.
11. A Corrida 21K Evolution Run terá cronometragem, e controle da classificação
oficial de todo os atletas que largarem e concluírem a prova.
12. A organização disponibilizará hidratação (copos de água) ao longo do percurso
e na chegada.

13. Os atletas que fizerem inscrição receberão um kit contendo duas camisetas
(uma de manga comprida), viseira e medalha de participação.
14. A organização da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
15. A organização da prova reserva-se o direito, durante o transcorrer da prova, de
retirar da mesma, qualquer atleta que demonstrar condições inadequadas de
saúde para a prática esportiva.
16. Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas individuais poderá
aparecer em propaganda dentro da área de competição: banners ou cartazes.
17. Durante a prova, os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do
percurso sinalizada.
18. Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo atleta será
passível de retirada da corrida ou da caminhada.
19. A Corrida 21K Evolution Run terá duração máxima de 200 minutos.
20. A Corrida 21K Evolution Run acontecerá com chuva ou com sol, podendo ser
cancelada, caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física
dos participantes. No caso de cancelamento, não haverá devolução de valores
pagos para a inscrição, somente serão entregues as camisetas e os kits de
participação.
21. Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, os atletas venham a sofrer
durante o transcurso do evento, não será de responsabilidade da organização ou
de patrocinadores da prova.
22. O guarda-volumes estará à disposição dos atletas das 6h30 às 11h00. Após
este horário, os volumes não retirados serão encaminhados à sede do Shopping
Center Limeira, onde poderão ser retirados até 30 dias depois do evento, em
horário comercial.
23. Premiação 23.1. Para todas as categorias não haverá premiação em
dinheiro em nenhuma hipótese. As demais premiações serão realizadas
somente com entrega de troféus, conforme critérios estabelecidos abaixo.
23.2. Para definição das categorias (faixa etária) das modalidades de 10 e 05 km,
será considerado o ano de nascimento, ou seja, a idade do atleta até o dia
31/12/2018. 23.3. Os atletas classificados nas diversas categorias (faixa etária),
deverão apresentar seus documentos pessoais (RG e CPF) para receber a
premiação a que fizeram jus. 23.4. Em todas as modalidades, os três primeiros
colocados de cada categoria receberão troféus. 23.5. As cinco primeiras equipes
receberão troféus.
24. O atleta que por descuido seu ou por lapso de seu chefe de equipe, venha a
ser inscrito em categoria que não seja a sua, será desclassificado perdendo a
chance de ser classificado em sua categoria correta. Obs. O atleta ou chefe de
equipe que pegar o número de inscrição deverá verificar se o mesmo está correto,
caso haja erro, deverá ser corrigido antes da largada.

25. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a
decisão final. PREMIAÇÃO RECEBERÃO TROFÉUS NAS TRÊS CATEGORIAS:
1. Geral – masculino e feminino
2. Faixa Etária (troféu)
2.1. Masculino
Adulto
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 anos para cima
2.2. Feminino Adulto
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 anos para cima

