DESCRIÇÃO DA 2ª COPA ARARAQUARA DE CORRIDA
Serão 3 (três) etapas com as datas pré-definidas pela organização. Em cada etapa o atleta devidamente
inscrito e de acordo com a sua classificação tanto no ‘Geral’ quanto por ‘Faixa Etária’ receberá uma
pontuação, ao final destas 3 (três) etapas serão somados os pontos e definidos os campeões da 2ª Copa
Araraquara de Corrida.

REGULAMENTO DA 2°COPA ARARAQUARA DE CORRIDA 2019
Este regulamento é o instrumento composto das disposições que regem a 2ª Copa Araraquara de Corrida.
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
Araraquara-SP e as demais cidades participantes.

ETAPAS
Serão realizadas 3 (três) etapas na 1ª Copa Cravinhos de Corrida, nas seguintes datas:
1ª Etapa no dia 12/05/2019 (REALIZADO)
2ª Etapa no dia 23/06/2019 ( REALIZADO)
3ª Etapa no dia 29/09/2019

DO PERCURSO
O percurso da prova será na distância de 5km de corrida e 3Km de caminhada, que deverão ser cumpridos
pelos atletas de todas as categorias.
Todas as etapas serão realizadas no mesmo percurso e mesmo local de largada e chegada.
Av. Francisco Vaz Filho, s/n - Jardim Pinheiros (Vila Xavier), Araraquara - SP, 14811-418

PROGRAMAÇÃO
06:30h - 07:30h– Início do funcionamento da área do evento (ENTREGA DOS KITS PARA TODOS OS
ATLETAS)
7h45 – Aquecimento/alongamento para a largada;
8h – Largada dos atletas em geral;
09h30 – Premiação;
10h – Encerramento.

DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas somente pelo SITE ( http://www.runnerbrasil.com.br/ ) ou aplicativo
WhatsApp, pelo número (16) 99277-6338 M&Z Eventos Esportivos, verificar se estão em contato com
Márcio Oliveira, onde receberão as instruções para pagamento com transferência ou depósito bancário.
O evento terá o limite máximo de 250 (duzentos e cinquenta) atletas inscritos em cada etapa.
O atleta que se inscrever somente em uma etapa de competição NÃO terá inscrição garantida na próxima
etapa, sendo assim terá que se inscrever etapa após etapa (uma inscrição para cada etapa).
Com a opção de inscrição única nas 3 (três) etapas, automaticamente o número de inscrições será
reduzido de acordo com o número de atletas inscritos.

PNE
Para atletas da categoria para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), e atletas acima de 60
anos,estes terão 50% (cinquenta por cento) de desconto na inscrição. Os atletas PNE aceitos como
inscritos na prova, que utilizem cadeiras de rodas para participar, devem largar antes dos demais
participantes, com um intervalo mínimo de 10 (dez) minutos, com a finalidade de ser evitado qualquer
tipo de acidente. Os atletas deverão utilizar capacetes específicos de ciclismo.
No dia do evento receberão premiação especial.

VALOR DA INSCRIÇÃO
R$45,00 (quarenta e cinco reais) para cada etapa. Porem serão inscrições limitadas por etapa
Após o pagamento, enviar o comprovante para confirmação de inscrição (para o atleta que optar pela
INSCRIÇÃO POR WATTS deverá confirmar deposito ou transferência bancária através da foto para ser
dado baixa na mesma).

KIT ATLETA
Camiseta oficial do evento (NÃO é obrigatório o uso da camiseta no dia do evento).Disponível apenas
(50 CAMISAS PARA ESSA ULTIMA ETAPA,FORA OS QUE JÁ GARANTIRA NO PACOTE DAS 3
ETAPAS)
Frutas, suco, barra de cereal, picolé de Fruta, água e BOLO DA ULTIMA ETAPA (após completarem o
percurso) + brindes de patrocinadores se for disponibilizados.

BRINDES
Durante a premiação teremos sorteios de brindes oferecidos por patrocinadores.

RETIRADA DE KIT
Os Kits serão todos entregue no dia e local do evento, entregues em filas determinadas por ordem
alfabéticas

PREMIAÇÃO EM CADA ETAPA

POR EQUIPE
As 5 (cinco) equipes com maior número de atletas inscritos receberão um troféu de acordo com sua
colocação do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) lugar.

PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO GERAL
Em cada etapa serão premiados nos 5km de Corrida:
1º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu
2º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu
3º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu
4º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu
5º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu

PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA/FAIXA ETÁRIA
Em cada etapa serão premiados nos 5km de Corrida:
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
16 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos

45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a mais

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.
Para receber o prêmio a que fizer jus o atleta deverá apresentar documento recente com foto.

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

REGRAS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA 2ª COPA ARARAQUARA DE
CORRIDA

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO GERAL MASC./FEM.
1º Lugar – 50 Pontos
2º Lugar – 43 Pontos
3ª Lugar – 40 Pontos
4º Lugar – 37 Pontos
5º Lugar – 35 Pontos

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA/FAIXA ETÁRIA MASC./FEM.

1º Lugar – 30 Pontos
2º Lugar – 25 Pontos
3ª Lugar – 20 Pontos
4º Lugar – 18 Pontos
5º Lugar – 15 Pontos
6º Lugar – 13 Pontos
7º Lugar – 10 Pontos
8º Lugar – 5 Pontos

Serão considerados os 8 (oito) primeiros colocados por faixa etária apenas para computação dos pontos.
Para critérios de premiação por pontuação, serão considerados os atletas inscritos que completarem o
percurso de 5km de corrida.
Caso ocorra empate em números de pontos, vencerá o atleta que tiver os melhores resultados em
confronto direto (mais primeiros, segundos lugares, etc.). Caso persista o empate, vencerá o atleta que
tiver o melhor resultado na última etapa (terceira etapa) e assim sucessivamente. Haverá pontuação
paralela no geral e faixa etária.
OBS – O ATLETA DEVERÁ TER PARTICIPADO DE NO MÍNIMO 02 (DUAS) ETAPAS. EM
NÃO OCORRENDO ISSO, SERÁ DESCLASSIFICADO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL.

PONTUAÇÃO ESPECIAL
Na última etapa teremos uma PONTUAÇÃO ESPECIAL que será divulgada logo após o término da
SEGUNDA etapa.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª COPA ARARAQUARA DE CORRIDA
PREMIAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO GERAL:
1º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu + BINDES
2º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu + BINDES
3º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu + BINDES
4º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu + BINDES
5º Lugar Geral Masc./Fem. – Troféu + BINDES

PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL POR CATEGORIA/FAIXA ETÁRIA:
1º Lugar Categoria Masc./Fem. – Troféu + BINDES
2º Lugar Categoria Masc./Fem. – Troféu + BINDES
3º Lugar Categoria Masc./Fem. – Troféu + BINDES
4º Lugar Categoria Masc./Fem. – Troféu
5º Lugar Categoria Masc./Fem. – Troféu

POTUAÇÃO ESPECIAL DE 15 PONTOS, PARA OS ATLETAS QUE DOAR 1L DE LEITE OU 1KG
DE ALIMENTO NO DIA DO EVENTO, PARA ENTREGARMOS AO (ORFANATO RENASCER)

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
Ao final da 2ª Copa Araraquara de Corrida, será realizada uma cerimônia de premiação para os
CAMPEÕES na CLASSIFICAÇÃO GERAL e POR FAIXA ETÁRIA de acordo com o regulamento,
com data e local a serem definidos pela organização do evento. (NO MÊS DE OUTUBRO)

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. A premiação não é cumulativa.
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.
O atleta ou seu(ua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento médico
(remoção, transferência, hospital, médicos etc.), eximindo a organização de quaisquer responsabilidades e
assumirá integralmente as consequências desta decisão.
A Organização reserva-se no direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer atleta que não estiver
em condições de saúde adequadas à prática esportiva.
O atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de imagem, inclusive as de arena, renunciando
ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos à televisão ou qualquer outro meio
de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo.
Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os desníveis e obstáculos que
possam existir ao longo do caminho, pois se trata de uma corrida por ruas de domínio público.
Não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição ao atleta inscrito que, por qualquer motivo, desistir de
participar do evento.

O atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, pular a grade no momento da
largada, cortar o percurso oficial, praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas será passível de
desclassificação.
Os casos omissos serão julgados e decididos pela Organização do evento, que terá decisão final.
A Organização terá total autonomia para decidir sobre qualquer questão independentemente de estar
prevista neste regulamento.
Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site http://www.runnerbrasil.com.br/
parceiro do evento.

