REGULAMENTO DA 1ª CORRIDA DA JABUTICABA
Data: 14/04/2019
Largada: DECET, Rua dos Bonvicinos - Bairro: Nazaré (Ginásio Municipal de
Esportes)
Horário da Largada: 08:00
Cidade: Casa Branca – SP

Este evento esportivo visa difundir a prática da atividade física, promoção da saúde,
condicionamento físico, melhora da qualidade de vida e oferece o intercâmbio cultural
e desportivo entre a cidade de Casa Branca -SP e as demais cidades participantes.

DO PERCURSO
O percurso da prova será na distância de 5km, com largada e chegada na Rua dos
Bonvicinos (DECET), que deverão ser cumpridos pelos atletas de todas as categorias.

PROGRAMAÇÃO
7:00 – Entrega dos kits;
8:00 – Aquecimento/alongamento para a largada, com o professor Álefe Bueno;
8:30 – Largada dos atletas em geral;
9:30 – Premiação;
10:30 Encerramento;

DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas pelo site da Runner Brasil:
www.runnerbrasil.com.br ou pelo WhatsApp, pelo número (19)99324-3269 conversar
com Bruno, onde receberão as instruções para pagamento de transferência ou
depósito bancário.
O evento terá o limite máximo de 200 (duzentos) atletas inscritos.

VALOR DA INSCRIÇÃO
R$30,00 (trinta reais)
Inscrição pelo site da Runner Brasil: www.runnerbrasil.com.br valor da inscrição de
R$30,00 (trinta reais) + taxas de encargos do site ou R$ R$30,00 por deposito
bancário direto com o organizador, pelo WhatsApp (19)99324-3269.

PNE

Para atletas da categoria para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), estes
terão 50% (cinquenta por cento) de desconto na inscrição. A inscrição será feita
somente por WhatsApp com o número (19)99324-3269, e conversar com o
organizador.
Troféu 1º ao 5º lugar masculino e feminino na categoria PNE.

KIT ATLETA
Chip, número de peito, alfinetes.
Frutas, barra de cereal, medalha (após completarem o percurso).
OBS: Não terá camiseta

PREMIAÇÃO
As 3 (três) equipes com maior número de atletas inscritos receberão um troféu de
acordo com sua colocação do 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) lugar.
PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO GERAL
Troféu 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino, que estará fora da categoria/faixa
etária.
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA/FAIXA ETÁRIA
1º Lugar Masc./Fem. – Troféu
2º Lugar Masc./Fem. – Troféu
3º Lugar Masc./Fem. – Troféu
4º Lugar Masc./Fem. – Troféu
5º Lugar Masc./Fem. – Troféu
CATEGORIAS
14 a 19 anos

45 a 49 anos

20 a 24 anos

50 a 54 anos

25 a 29 anos

55 a 59 anos

30 a 34 anos

60 a 64 anos

35 a 39 anos

65 a 69 anos

40 a 44 anos

70 a 99 anos

Será classificado na categoria correspondente ao grupo etário conforme a idade que
tiver no dia 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (31/12/2019).

Não haverá dupla premiação. Os atletas classificados na Categoria (geral), não serão
classificados nas faixas etárias.
Os demais serão premiados com medalhas de participação.
A apuração da classificação se dará pela ‘ORDEM DE CHEGADA’ para todos os
atletas, independente da categoria.
Eventuais recursos quanto à classificação deverão ser feitos à organização da prova,
até 30 (trinta) minutos após a divulgação dos resultados no local da prova.
Os atletas que não estiverem presentes na entrega das premiações e fizerem jus a
troféu e/ou medalha, terão um prazo de 30 (trinta) dias para retirá-lo(s), devendo entrar
em contato com o ORGANIZADOR DO EVENTO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso;
- Dificultar a ação de outro atleta durante o percurso;
- Apresentar durante a realização da prova uma conduta antidesportiva;
- Utilizar de quaisquer meios ilícitos para qualquer tipo de vantagem;

REGRAS GERAIS DO EVENTO
O atleta no momento da inscrição declara estar apto fisicamente e em boas condições
de saúde para realizar a prova, eximindo a organização da mesma de qualquer tipo de
responsabilidade;
Os atletas deverão usar os números de peito fornecidos pela Organização para
identificação na prova durante o evento, sob pena de desclassificação se este item
não for cumprido;
Para efeito de categoria e classificação deverá ser considerada a idade em
31/12/2019, o tempo bruto somente para os 5(cinco) primeiros colocados nas
distâncias de 5km (ambos os sexos) e o tempo líquido em todas as categorias de
idade.
Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais
fornecidos, aceita integralmente este Regulamento, e assume todas e quaisquer
despesas relativas à sua participação no evento, tais como transporte, hospedagem e
alimentação;
Haverá pontos de hidratação com água mineral ao longo do percurso;
A prova acontecerá em quaisquer condições climáticas no dia do evento, salvo por
motivos de força maior ou caso fortuito;

A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial
aos atletas e a remoção, quando for o caso;
Não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição ao atleta inscrito que, por
qualquer motivo, desistir de participar do evento;
A Organização terá total autonomia para decidir sobre qualquer questão
independentemente de estar prevista neste regulamento;

