Dia 03/11/2019
Percurso 8 km.
Largada ás 08h – Campo Municipal Guaraná.
Bairro Guaraná- Quadra/SP

REGULAMENTO
1) A 4ª Corrida e Caminhada Solidaria Pegadas da Fé “DESAFIO DOS
CANAVIAIS II - QUADRA-SP”, é uma realização, LAO-Luis Antonio/ sem fins
lucrativos, com apoio das Prefeitura do Município de Quadra através da Diretoria de
Cultura, Esporte, Turismo e Lazer .
2) A participação é aberta para todos os atletas de ambos os sexos, e de todos o
que confirmarem as suas inscrições e deverão ser conhecedores das normas que
regem toda corrida.
3) A corrida tem como objetivo motivar os atletas e difundir sua prática em todos
os meios sociais do município e região.
4) Das inscrições:
As inscrições serão feitas pelo site da www.runnerbrasil.com.br , pelo valor
de 1º lote:R$35,00 até dia 30/09 +1KG de alimento (OBRIGATÓRIO) não
perecíveis; 2º lote: RS40,00 ate dia 30/10+1KG de alimento não
perecíveis(OBRIGATÓRIO), menos sal (os alimentos serão entregues,
obrigatoriamente na retirada do kit, no dia do evento no Campo Municipal do
Bairro Guaraná e poderão ser feitas até no dia com limites de inscrições.
- Inscrições no dia: RS 50,00 se houver sobra.


Observação: O Kit com camiseta numero de peito e chip deverão
ser retirados no dia da corrida a partir das 07:00 horas da manhã.

Informações pelo Site: www.runnerbrasil.com.br e ou pelo telefone WattSaap(15) 99102 2995.


5)





Estão disponíveis apenas 200 inscrições.

Das categorias











Os 150 primeiros inscritos pelo site ganharão camiseta.

Livre Geral Feminino;

Livre Geral Masculino;
Atleta da cidade: masculino e feminino;



Masculino e feminino idades: 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69
e 70 acima

Caminhada Masculino e Feminino;



Categoria Kids, 100m, masculino e feminino de 5 e 6 anos; 7 a 9 anos,
10 a 12 anos.


6) A retirada do kit com número de peito para participação será realizada no dia
da corrida a partir das 07:00h.
7) Da premiação:
Categoria Livre Geral masculino: 8 km
1º lugar: troféu + 1 Bicicleta Média
2º lugar: troféu + 1 Par de Tênis Adulto
3º lugar: troféu + 1 Par de Tênis Adulto
4º lugar: troféu + 1 Relógio de Pulso
5º lugar: troféu + 1 Relógio de Pulso
Categoria Livre Geral Feminino: 8 km
1º lugar: troféu
2º lugar: troféu
3º lugar: troféu
4º lugar: troféu
5º lugar: troféu

+ 1 Bicicleta Média
+ 1 Par de Tênis Adulto
+ 1 Par de Tênis Adulto
+ 1 Relógio de Pulso
+ 1 Relógio de Pulso

Categoria atleta da cidade: Masculino Feminino: 8 km
1º lugar: troféu + 1 Relógio de Pulso (Masc. e Fem.)
2º lugar: troféu
3º lugar: troféu
4º lugar: troféu
5º lugar: troféu
Categoria Kids: Masculino e Feminino. 100 mts
1º lugar: medalha
2º lugar: medalha
3º lugar: medalha
4º lugar: medalha
5º lugar: medalha
Categorias:
 18 a 29, troféus: 1º, 2º e
 30 a 39, troféus: 1º, 2º e
 40 a 49, troféus: 1º, 2º e
 50 a 59, troféus: 1º, 2º e
 60 a 69, troféus: 1º, 2º e
 70 acima troféus:1º, 2º e

PCD – troféus 1º,2º e 3º
MAIOR EQUIPE: troféus 1º,2º e 3º

3º
3º
3º 
3º 
3º
3º

Categoria Caminhada:, masculino e Feminino: 3 km
- Medalhas para todos os participantes inscritos.
Observação: os prêmios, troféus e medalhas só serão entregues mediante
a DEVOLUÇÃO do Chip usado pelo atleta da corrida.
8) Todos os atletas que participarem da 4ª Corrida e Caminhada Solidária Pegadas
da Fé – Desafio dos Canaviais II, serão responsáveis pela sua condição de saúde,
isentando a organização de qualquer acidente neste sentido, sabendo que haverá
uma ambulância para prestar os primeiros socorros, caso necessário.

9) O atendimento emergencial aos atletas, é um serviço com apoio médico e
ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade
do atendimento médico, propriamente dito, tanto de emergência, como de qualquer
outra necessidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A
ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta
venha a ter durante ou após a prova.
10) Será obrigatória a presença do RG original do atleta inscrito no momento da
retirada do kit de número de peito para participação e no momento da premiação.
11) Ao participar deste evento, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida
com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação,
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
12) Os atletas menores de 18 anos somente poderão participar da corrida de 8 km
com autorização por escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização
deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade com foto do
responsável e do participante que será retido pela organização no ato da retirada
da numeração de participação.
13) Será obrigatória a presença do RG original do atleta inscrito no
momento da retirada do kit de número de peito para participação e no
momento da premiação.
14)A cronometragem será por conta da Runner Brasil, com o apoio da Guarda
Municipal de Quadra e da Diretoria Cultura Esporte Turismo e Lazer, SAMU, Policia
Militar e Guarda Municipal.
15)Os casos omissos a este regulamento
Organizadora em caráter definitivo.

serão

Coordenador: Prof. Luis Antonio de Oliveira.
CREF-138681-G/SP

resolvidos

pela

Comissão

