FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE
DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

34ª CORRIDA ATHENAS PAULISTA 2019
REGULAMENTO
Artigo 1º: Guardiões do Esporte de Jaboticabal realizará a 34ª CORRIDA ATHENAS PAULISTA ,
EDIÇÃO 2019, oficializada e de caráter permanente.
Artigo 2º: A Corrida terá o percurso de acordo com as categorias estipuladas abaixo:


16 a 19 (2000 a 2003) – Masculino e Feminino .............................................6.000 metros



20-29 anos (1990 a 1999) Masculino e Feminino…………………………………….....6.000 metros



30-39 anos (1980 a 1989) Masculino e Feminino…………………………………….....6.000 metros



40-49 anos (1970 a 1979) Masculino e Feminino………………………………………..6.000 metros



50-59 anos (1960 a 1969) Masculino e Feminino……………………………………….6.000 metros



60-69 anos (1950 a 1959) Masculino e Feminino……………………………………….6.000 metros



70 - 79 anos (1940 - 1949) Masculino e Feminino………………………………………6.000 metros

- 80 anos + (1939 - abaixo) Masculino e Feminino…………………………………………6.000 metros
Artigo 3º : PREMIAÇÃO Todos os atletas inscritos para a prova receberão medalhas de
participação ao final do percurso
Pargráfo 1º - Haverá Classificação no Geral (1º, 2º, 3º colocado), bem como classificação por
categoria (1º, 2º, 3º colocado).
Artigo 4º: 1º,2º e 3º Colocados no geral e categorias da prova conforme as datas acima –
Masculino e Feminino receberão: Troféu
Artigo 5º: Esta Corrida, será realizada com qualquer tempo no dia 09 de julho de 2019, com
início às 8h, com largada e chegada no mesmo ponto : ao lado do Monumento Athenas Paulista ,
situado à Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, seguindo por esta via até a Av.Marginal Carlos
Berchieri, indo até a ponte em frente à Coplana e retornando pela mesma via até o ponto de
largada.
Artigo 6º: As inscrições serão mediante pagamento de taxa no valor de R$ 40,00 e deverão ser
feitas através do site www.runnerbrasil.com.br impreterivelmente até às 23:59h do dia
04.07.2019.
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A inscrição dará direito ao atleta o kit da Corrida e chip de identificação a serem retirados no dia
08 de Julho (Segunda – feira).
Parágrafo 1º - Fica estipulado o total de uma hora e meia para realização da mesma - (8h às
9h30), ficando o atleta totalmente desclassificado caso não cumpra esse tempo.
Parágrafo 2º - Para esta prova, a Organização estipulou um limite máximo de 300 inscrições.
Artigo 7º: Os atletas deverão estar no local da prova pelo menos uma hora antes do horário da
largada, afim de que recebam seus números e as respectivas senhas de identificação, bem como
as instruções necessárias.
Artigo 8º: Serão desclassificados os atletas que não se enquadrarem nos itens abaixo:
 Atletas que não se apresentarem devidamente uniformizados;
 Atletas que obtiverem auxílios de terceiros durante a prova;
 Atletas que participarem com nome, número ou idade trocados ou em outra categoria que não
seja a dele;
 Atletas que prejudicarem outros participantes com empurrões;
 Atletas que cortarem o percurso ou não completarem o mesmo;
 Atletas que tiverem ações antidesportivas
 Ficará a critério do atleta competir ou não com a camiseta alusiva à prova, que faz parte do KIT
do qual ele tem direito no ato da inscrição
Artigo 9º: A responsabilidade quanto à participação de menores, será única e exclusiva, do órgão
ou da pessoa que os inscreverem.
Artigo 10º: O órgão promotor da corrida não se responsabilizará por eventuais danos e
acidentes que venham a ocorrer com os atletas ou por estes ocasionados a terceiros, antes,
durante ou após a prova. Todos os atletas deverão gozar de perfeita saúde e condição física para
a modalidade do pedestrianismo.
Haverá apoio em todo o percurso, com batedores da polícia militar acompanhando os
competidores e uma ambulância na retaguarda do último atleta colocado.
Artigo 11º: O atleta ao participar da prova, não poderá alegar ignorância do presente
regulamento, uma vez que, as entidades, clubes e os atletas, receberão as cópias do mesmo,
amplamente divulgado.
Artigo 12º: Fica decidido que o atleta que se classificar no Geral da Prova automaticamente será
excluído da premiação da sua respectiva categoria.
Artigo 13º: Qualquer caso omisso ao presente regulamento será resolvido pela Comissão
Organizadora da prova.

