REGULAMENTO

A 4ª Corrida Coplana Pegada Sustentável é uma Realização da COPLANA, Cooperativa Agroindustrial e
Organização da Paulinho Sports, que dará pleno cumprimento ao regulamento da prova e a todos os detalhes da
realização do evento.

O EVENTO
Data: 2 de setembro de 2018.
Horário: 8h
Local: Bairro Nova Rocca – Guariba-SP.
Modalidades: Corridas 5km e 10km; Caminhada 3km

INSCRIÇÕES
Período de inscrições: de 30/07/2018 a 24/08/2018 ou quando atingir o número máximo de inscritos.
Inscrições público geral serão realizadas no site www.paulinhosports.com.br
Inscrições para colaboradores da Coplana/Socicana/SicoobCoopecredi serão realizadas direto no RH da
Coplana.
Valores:
Corrida 10km e 5km - R$ 40,00 (quarenta reais)
Caminhada 3km - R$ 40,00 (quarenta reais)
Inscrição de idosos com idade igual ou superior a 60 anos – R$ 20,00 (vinte reais).
Podem se inscrever:
Corrida 10km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos completos até a data do evento.
Corrida 5km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 14 anos completos até a data do evento.
Onde se inscrever: www.paulinhosports.com.br
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.
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.
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 Realização e
Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e "som de voz", com vistas a fotografias, filmagens ou
gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos,
reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de tempo.
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,
estarem aptos e devidamente preparados a participarem do Evento, isentando a Realização e a Organização,
Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos no 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 concordam plena e integralmente.
Informações técnicas através do e-mail: contato@paulinhosports.com.br ou pelo telefone: (16) 9-9604-7207.
Retirada de Kits e Chips:
Colaboradores da Coplana/Socicana/SicoobCoopecredi:
Dia 31 de Agosto de 2018, no RH da Coplana.
Público externo geral:
Dia 2 de Setembro de 2018, no dia do evento, no local da Corrida
Das 06h às 07h20

Confirmação das informações: cabe ao atleta conferir os dados de identificação que constam no envelope que
acompanha o chip. Caso haja algum item incorreto, o mesmo deverá informar imediatamente a Organização
para que sejam tomadas as devidas providências. Se não houver tal procedimento, a Organização não se
responsabilizará por eventuais erros de informação quanto à classificação final da prova. Não havendo
nenhuma manifestação de divergência de dados, os resultados serão emitidos conforme os dados originais de
cadastramento e constantes no envelope do chip, sem direito a recurso.

NO DIA DO EVENTO

Identificação dos participantes: os inscritos devem estar uniformizados, com os números de peito da edição
atual da prova fixados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o chip de cronometragem afixado
no tênis.
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.
Horário de largada: obedecendo a critérios para provas oficiais da CBAt (Confederação Brasileira de
Atletismo), as largadas terão início a partir das 8 horas, horário em que todos os atletas deverão estar
posicionados para a largada.
Hidratação: os corredores da modalidade 10km terão três pontos de água no percurso: km 2,5; km 5 e km 7,5
além de um ponto de hidratação na chegada.

CLASSIFICAÇÃO
Tempo de classificação e premiação: será adotado para o resultado da prova e ordem de classificação, faixa
etárias 10km, colaboradores da Coplana/Socicana/SicoobCoopecredi, 10km e 5km 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. Para a apuração do resultado dos 3 primeiros colocados da
classificação do público externo geral 10km e 5km será considerado o tempo BRUTO, tendo em vista que a
largada já ocorrerá no tapete.
Idade de classificação: a idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de classificação é a que o atleta
terá em 31/dez/2018.
PREMIAÇÃO
Não Haverá Dupla Premiação em Nenhuma Modalidade.

Público externo geral 10km masculino e feminino
1º LUGAR: R$ 700,00
2º LUGAR: R$ 400,00
3º LUGAR: R$ 200,00
Público externo geral 5km masculino e feminino
1º LUGAR: R$ 700,00
2º LUGAR: R$ 400,00
3º LUGAR: R$ 200,00
Colaboradores Coplana/Socicana/SicoobCoopecredi 10km masculino e feminino
1º LUGAR: R$ 700,00
2º LUGAR: R$ 400,00
3º LUGAR: R$ 200,00
Colaboradores Coplana/Socicana/SicoobCoopecredi 5km masculino e feminino
1º LUGAR: R$ 700,00
2º LUGAR: R$ 400,00
3º LUGAR: R$ 200,00
Premiação faixa etária 10km masculino e feminino, todos inscritos concorrem a esta premiação exceto os 3
primeiros colocados das premiações acima.
Junior – 18 a 34 – premiação: apenas troféu aos 3 primeiros colocados.
Master – 35 a 54 – premiação: apenas troféu aos 3 primeiros colocados.
Sênior – acima 55 - premiação: apenas troféu aos 3 primeiros colocados.

Observação: Para que ocorra a premiação em cada modalidade deverá ter pelo menos 5 (cinco) inscritos. Se a
modalidade não atingir esse mínimo de inscrições, não haverá premiação nesta categoria. O inscrito em tal
modalidade será avisado antes da realização da prova que a modalidade não concorrerá e será lhe concedida a
oportunidade de troca para outra modalidade, caso queira. Neste caso em específico se o inscrito não desejar
trocar de modalidade e desistir da participação, o valor de sua inscrição será devolvido.
A Premiação acima será paga na semana posterior ao evento, e terá que ter os 3 primeiros colocados no pódio
de cada prova ou categoria. Caso isso não ocorra a Realização e Organização poderá cancelar a premiação em
que não tiver os 3 primeiros colocados no pódio Presente, Caso haja exame antidoping, a premiação será paga
após recebimento do comunicado oficial da CBAT referente ao resultado do exame antidoping. Obs: O valor do
prêmio poderá ser retirado na sede da Coplana em Guariba ou depositado em conta corrente em nome do
ganhador da prova (mediante documento de identificação).
Resultados completos www.paulinhosports.com.br, na semana posterior à realização evento.
Caminhada 3km: considerando que os atletas de tal modalidade não terão chip de cronometragem, não haverá
classificação e nem premiação para essa modalidade.
KIT de
participação: todos os inscritos - corredores e caminhantes - receberão um kit contendo uma sacola com
camiseta, número de peito e chip para os corredores. Ao final do evento todos recebem uma medalha de
participação.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer momento da competição,
os atletas que:


Burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando o percurso oficial);



Posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou não tiverem registro do chip de
cronometragem no tapete da largada e percurso;



Fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando estas forem
solicitadas;



Tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-lhes a progressão, ou perturbar a sua
concentração;



Desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova;



Competirem com outro número que não seja o atual/oficial do evento;



Competirem com número de terceiros;



Competirem em modalidade diferente de sua inscrição original;



Praticarem qualquer ato de vandalismo.

A Organização é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de sua decisão não
caberá recurso.
A Organização poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza grave, adotando
todas as medidas que julgar necessário, sendo que, aos inscritos, não caberá solicitar, seja a que título for,
qualquer tipo de indenização.
Os atletas ou responsáveis, ao assinarem a ficha de inscrição, assumirão que estão em condições clínicas e
físicas para a participação do evento e que participarão por livre e espontânea vontade, isentando a Realização 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.
A Realização e 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 por ventura decorrentes.
Em caso de discordância dos resultados apurados pela cronometragem, o atleta que se sentir prejudicado,
deverá dirigir-se à organização presente no dia da prova, no prazo máximo de 30 minutos após a divulgação do
resultado.
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização.

