22a. VOLTA DO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE GUARATINGUETÁ-FEG/UNESP - 8 KM
DIA 21 DE MAIO DE 2017

PROVA: EM HOMENAGEM AO SERVIDOR "MÁRCIO HONÓRIO"

REGULAMENTO

________________________________________________________________________________________
I - DOS OBJETIVOS
Art. 1o Promover através da prática esportiva a integração entre a Universidade e a Comunidade.
II - DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÕES
Art. 2o As inscrições estarão abertas no período de 15/03 á 10/05/2017 ou até o limite de 500 participantes
Parágrafo único - Não serão aceitas inscrições no dia da prova.
Art. 3ª As inscrições serão feitas através do site: www.runnerbrasil.com.br e www.feg.unesp.br
(para alunos(as), professores(as) e funcionários(as) da FEG/CTI, as inscrições deverão ser feitas no Campus.

Local : no Bloco I com os alunos da ( Jr Eng e Grupo Pet ) e com os alunos na ATLÉTICA
Informações UNESP: Av. Ariberto Pereira da Cunha, 333 – Pedregulho, Guaratinguetá, SPTel: (12) 3123 2814
(Elisa (12) 3123 2142 (Márcio) e (12) 3123 2805 (Marisa).
E-mails : passinhofeg@gmail.com , mhonorio@feg.unesp.br, elisa@feg.unesp.br e marisa@feg.unesp.br
Facebook procurar : Volta DA Feg-unesp Guaratinguetá
Art. 4o Poderão participar corredores de ambos os sexos devidamente inscritos, com idade mínima de 16 anos.
Parágrafo 1º - Menores de 18 anos necessitam de AUTORIZAÇÃO do responsável.
Parágrafo 2º - Para efeito de enquadramento nas categorias, a idade do atleta será calculada com base em
31/12/2017, sendo exigida a apresentação do documento de identidade do atleta (identidade funcional /
identidade estudantil / RG , na retirada do kit de participação.
Art. 5ª A corrida será realizada com a utilização de Chip Eletrônico. O atleta que não apresentar o
documento atualizado não terá o direito de retirar o chip. Em hipotse alguma trocaremos o tamanho da
camisa escolhida no ato da inscrição !!
III – VALOR DA INSCRIÇÃO
Art. 6o As inscrições para a 22ª corrida da FEG custarão R$55,00 (cinqüenta e cinco reais) Será acrescido um valor
referente a taxa de administração do site.

Só entregaremos o kit mediante a taxa de inscrição paga, em mãos e o documento RG do próprio atleta !!
Parágrafo 1º - Os Atletas com 60 (sessenta anos) ou mais, poderão pagar a taxa de inscrição com 50% de
desconto.e deverão apresentar o documento comprobatório ao retirar seu chip e número.ATENÇÃO: SÓ
ENTREGAREMOS O CHIP PARA O ATLETA (IDOSO), ESTANDO PRESENTE E PORTANDO O SEU
DOCUMENTO DE IDENTIDADE..
Paragráfo 2º - NÃO TEMOS PREMIAÇÃO EM DINHEIRO. Os atletas masculino e feminino vencedores geral
da prova serão premiados através de brindes, tais como bicicleta , relógio , etc.
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IV - DAS NORMAS TÉCNICAS
Art. 7º A prova será disputada individualmente, num Circuito de 8.000 m, no dia 21/05/2017, com LARGADA após
a cerimônia de abertura, às 08 horas, no Campus da FEG/UNESP (em frente ao prédio da Administração). A
chegada será no mesmo local.
Art. 8o

Serão obedecidas para efeito de PREMIAÇÃO, as seguintes CATEGORIAS:

A Categoria (A)

(M / F ) - Professores, Alunos e Funcionários da UNESP

B Categoria (B) (M / F ) - de 16 até 18 anos (nascidos entre 2001 - 1999)
C. Categoria (C) (M / F ) - de 19 até 29 anos (nascidos entre 1998 -1988)
D. Categoria (D) (M / F ) - de 30 até 39 anos (nascidos entre 1987 -1978)
E. Categoria (E) (M / F ) - de 40 até 49 anos (nascidos entre 1977- 1968)
F. Categoria (F) (M / F ) - de 50 até 54 anos (nascidos entre 1967- 1963)
G. Categoria (G)

(M / F ) - de 55 até 59 anos (nascidos entre 1962 - 1958)

H. Categoria ( H ) (M / F ) - de 60 até 99 anos (nascidos a partir de 1957 )
Art.9o Os atletas inscritos deverão comparecer ao local de largada, pelo menos uma (1) horas antes do horário
previsto para o início da prova, para a retirada dos números, chip e participarem do coffee Break.
Art. 10 Para efeito de classificação dos atletas, os mesmos deverão correr com o chip amarrado ao cadarço do tênis e
obrigatoriamente passar pelos pontos de fiscalização (tapetes eletrônicos) do percurso e o da reta final de chegada (funil).
Pedimos a especial atenção na chamada para a o local da largada.
Parágrafo único - Será desclassificado o atleta que alterar o percurso, pegar carona, praticar atos
antidesportivos, correr sem camiseta, trocar de numero de inscrição e ou chip.
V - DA PREMIAÇÃO
Art. 11 Troféus para o 1º, 2º e 3º lugar Geral masculino e feminino e para os 1º, 2º e 3º lugares de cada
categoria (masculino e feminino); para a Equipe com maior número de atletas. Medalha e camiseta para todos
que completarem a prova.
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12

Será montado um sistema de atendimento de primeiros socorros e segurança aos participantes.

Art. 13
A organização não se responsabilizará pelo estado de saúde dos participantes, acidentes ou danos
que por ventura os atletas venham a sofrer ou causar durante a prova.
Art. 14

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.
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