Regulamento da 30ª Prova Pedestre Conceição de Barra Mansa

Art 1º - A 30ª Prova Pedestre Conceição de Barra Mansa será organizada pela
Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba. em parceria com a
Equipe J. Martins
Art 2º - A corrida tem como objetivo motivar os atletas e difundir sua prática
entre a população do município e região.
Art 3º - A participação é aberta a todos os atletas que confirmarem sua
inscrição até a data limite. A confirmação da inscrição implica diretamente na
aceitação deste regulamento.
§ único – Aos atletas residentes na cidade de Morungaba será oferecido o
desconto de 50% (cinquenta por cento) na inscrição.
Art 5º - Será permitido a participação de atletas a partir de 17 anos completos
até a data da prova. Atletas menores de 17 anos deverão apresentar
autorização de participação com a assinatura dos pais ou responsável.
Art 6º - Todos os atletas são diretamente responsáveis pela sua condição de
saúde física e mental, ficando os organizadores da prova isentos de toda e
qualquer responsabilidade por danos materiais, morais e físicos que venha a
acorrer durante a prova.
Art 7º - Será desclassificado o atleta que obtiver ajuda de terceiros, de forma
que interfira em seu desempenho ou usar de meios desonestos para conseguir
vantagem no resultado final.
Art 8º - A numeração fornecida pela organização deverá ser usada de forma
obrigatória no peito do atleta. O uso incorreto da numeração é passível de
desclassificação do atleta.
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Art 9º - A 30ª Prova Pedestre Conceição de Barra Mansa será disputada nas
seguintes categorias: 18 à 29 anos, 30 à 39 anos, 40 à 49 anos, 50 à 59 anos e
acima de 60 anos.
Art 10º - A premiação ocorrerá da seguinte forma: troféus aos três primeiros
masculino e feminino no geral

e segue medalhão para os três primeiros

colocados de cada categoria e medalhas e camisetas ( P=M=G) a todos os
participantes devidamente inscritos.trofeu para equipe mais numerosa
Art 11º - O período de inscrições do primeiro lote 50,00 17/04/17 ao dia
12/05/2017 segundo lote 60,00 ate 10/06/17.
Art 12º - A retirada do kit poderá ser realizada somente pelo próprio atleta ou
mediante a apresentação do documento do mesmo. limite de inscritos de 250
atletas podendo ser encerradas se atingido o numero esperado
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