Corrida e caminhada pela paz de Araras
8ª Edição
Regulamento Geral

Nome: 8ª Corrida e Caminhada Pela paz de Araras.
Percurso corrida :5 Km e 10 Km
Percurso da caminhada: 3Km
Data:18 de novembro de 2018
Horário: concentração: 06:30- Largada: 07:30
Local: Parque Ecológico de Araras
Inscrições
Período de inscrições:30/06/2018 a 15/11/2018

Valor promocional: Para as 100 primeiras inscrições valor de R$ 50,00.
1º lote 30/06 a 30/09- R$ 60,00
2º lote 01/10 a 15/11- R$ 70,00
Caminhada- R$ 35,00
Atletas Portadores de Deficiência: Para os integrantes desta categoria a inscrição deve ser
efetuada exclusivamente pelo telefone 19 988356927 ou
19 997016226.
Parágrafo único: A corrida e Caminhada pela paz 8ª Edição tem como objetivo incentivar a pratica
da atividade física como fator de promoção da saúde e melhoria na qualidade de vida, estimular o
estilo de vida ativo.
Artigo 2º - Poderão participar da competição atletas com idade a partir de 16 anos para a corrida de
5km e 18 anos para as corridas de 10 km, sendo que para efeito de classificação e premiação será
considerado a idade do participante em 31 de dezembro de 2018.
Artigo 3º - As inscrições poderão ser realizadas através do site www.runnerbrasil.com.br até o dia
15/11/2018 ou até o limite máximo de inscritos ,cujos valores serão disponibilizados no site oficial da
corrida e no site de inscrição .
1º - Pelo pagamento da taxa de inscrição o (a) atleta recebera (Sacola personalizada do evento,
camiseta e possíveis brindes de patrocinadores).
2º - Nos termos do estatuto do idoso, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos terão direito
a desconto de 50% sobre o valor da inscrição da corrida, a caminhada não terá o desconto.
Artigo 4º - A corrida e caminhada pela paz -8ª Edição terá 2 distancias, sendo corrida de 10 km,
corrida de 5 km e caminhada de 3 km.
Teremos as seguintes modalidades:
- Corrida 10km masculino e feminino
- Corrida 5 km masculino e feminino
- Caminhada 3 km

1º- Abertura da largada da prova será às 07: 00. A largada da corrida de 10 km será às 07:30. A
corrida 5Km e caminhada as 07:35. As provas serão divididas nas seguintes categorias e distancia:
CORRIDA 10 km
Corrida de 10 km – Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados (categoria geral)
conforme a tabela abaixo.

Corrida de 10 km – Categ. Geral
Masculino e feminino
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4 º lugar
5º lugar

Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu

2º - Serão considerados os tempos brutos para efeito da premiação dos 5 primeiros colocados.

corrida de 5
km
Masculino
16 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 acima

Corrida de 10
km
Masculino
18 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 acima

Corrida de
5km
Feminino
16 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 acima

Corrida de
10km
Feminino
18 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 acima

3° - Serão considerados os tempos brutos para efeito da premiação dos 5 primeiros colocados na
categoria geral (5 e 10 Km) e os tempos líquidos para efeitos de premiação dos 3 primeiros
colocados nas categorias por idade.
Corrida de 5 Km – Serão premiados com troféus os 5 primeiros colocados (categoria geral) conforme
a tabela abaixo.

Corrida de 5 KM – Categ. Geral
Masculino e Feminino
1º lugar
2ºlugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar

Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu

Corrida de 5 Km – Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados (categoria por idade)
conforme tabela abaixo.

Corrida de 5 Km- Categ. por Idade
Masculino e Feminino
1º lugar
Troféu
2º lugar
Troféu
3º lugar
Troféu
Corrida de 10 Km – Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados (categoria por idade)
conforme tabela abaixo.

Corrida de 10 km – Categ. por Idade
Masculino e feminino
1º lugar
2º lugar
3º lugar

Troféu
Troféu
Troféu

Maior equipe – Serão premiados com troféus as 3 equipes com maior número de inscritos (para o
cálculo do número de integrantes da equipe serão somados os atletas inscritos nas corridas de 10
Km,5Km e Caminhada 3 Km inclusive homens e mulheres), conforme tabela abaixo.

Maior equipe
1º lugar
2º lugar
3º lugar

Troféu
Troféu
Troféu

Caminhada 3 Km – Todos participantes ganharão medalhas de participação, não havendo outra
forma de premiação.

Os atletas que forem classificados entre os cinco (5) primeiros no masculino e feminino nas provas
de 5 Km e 10 Km (categoria geral) serão automaticamente excluídos da premiação por faixa etária.
Não haverá dupla premiação.
Artigo 5º - Todos os inscritos nas corridas de 5 Km ,10 Km e caminhada de 3 Km, receberão uma
camiseta, sacochila, o chip, o número de participação e alfinetes para fixar o número à camiseta,
além de eventuais materiais ou brindes.
§ 1º - As camisetas serão confeccionadas nos tamanhos unissex P, M, G, GG e XG Baby look M.A
Organização da prova não garante a entrega da camiseta no tamanho sugerido pelo
participante, sendo indicada a retirada do kit na maior brevidade possível.
§ 2°- A entrega dos kits de participação e chips acontecerá no sábado, dia 17 de novembro, das 15
às 18h, no local da prova (Parque Ecológico de Araras). E no dia da prova dia 18 de novembro das
06:00 ás 07:00 no local.
Artigo 6º- O atleta que se inscrever nas corridas de 5 Km, 10 Km receberá, junto com o kit de
participação, o¨ chip descartável de controle¨, de uso obrigatório.

Artigo 7º- Junto com o ¨chip descartável de controle ¨, será entregue uma ilustração orientando a
fixação do mesmo no cadarço do tênis, sendo que o tempo não será captado caso não seja
colocado de forma correta. A partir da entrega do chip, o atleta tem total responsabilidade pela
correta utilização do mesmo, inclusive pelas consequências de sua não utilização.
Artigo 8º- Todos os atletas participantes das corridas de 5 Km e 10 Km e caminhada, que
concluírem o percurso ao qual estão inscritos, receberão medalhas de participação alusiva ao
evento.
Artigo 9º- Ao realizar sua inscrição no evento o esportista assume estar ciente de suas condições
de saúde e capacidade atlética para a distância na qual realizou sua inscrição, isento de qualquer
responsabilidade a Organização da prova. A Organização não responsabiliza por quaisquer
acidentes que possam ocorrer com os atletas, antes, durante e após o evento, sendo que todas as
medidas serão tomadas para a segurança dos esportistas.
Artigo 10º- Ao participar da competição, devidamente inscrito, o esportista cede seus direitos de
utilização de imagem, inclusive renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
oferecida, seja por qualquer meio de comunicação.
Artigo 11º- As despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade dos
participantes inscritos ou não no evento.
Artigo 12º- Será disponibilizado um guarda volumes na área de serviços da corrida, para uso
exclusivo dos participantes inscritos na competição que estiverem portando o número de peito oficial
de participação.
Artigo 13º- Caso o participante desista ou não possa participar da prova, o valor da taxa de
participação não será devolvido.

