1ª Corrida OAB de Tietê
REGULAMENTO GERAL
1. A Corrida denominada,”1ª Corrida OAB de Tietê ”, é um evento esportivo a ser
organizado pela subseção 134 da OAB de Tietê e realizado pela Equipe de Corredores de
Rua de Tietê, “ECORT”, com apoio da Secretaria de esportes lazer e juventude de Tietê –
SP, (sejul) e prefeitura municipal, com percurso de 5 e 10 km para a corrida e 3 km, para
caminhada, pelas ruas centrais da cidade, podem participar atletas de ambos os sexos
regularmente inscritos, com largada prevista para as 08:00 horas do dia 13/08/2017.
Local: Praça dr. Elias Garcia, centro, Tietê – SP
Obs. A largada será em frente ao Tietê Esportiva Clube, “TEC”.
Obs. 2 Para a prova de 10 km, serão 2 voltas no percurso de 5 km.

1.1-

Esta é uma prova sem fins lucrativos, e toda a renda, após descontados os gastos,
será revertida ao “Recanto Rogério de Souza” de Tietê.

2. INSCRIÇÕES:
2.1, Serão limitadas a 300 participantes.
Com taxas de inscrição conforme abaixo:
2.2- R$50,00 + 1 litro de leite de caixinha para a corrida de 10 km.
R$45,00 + 1 litro de leite de caixinha para a corrida de 5 km.
R$30,00 + 1 litro de leite de caixinha, para a caminhada.
2.3- Será concedido 50% de desconto para atletas com 60 anos e acima.

As inscrições serão feitas apenas pela internet no site abaixo:

www.runnerbrasil.com.br.
3. POSICIONAMENTO PARA LARGADA:
Durante a concentração, serão reforçadas as instruções para o posicionamento correto para a
largada. O posicionamento correto para a largada é de responsabilidade exclusiva do atleta e
a desobediência às orientações da locução oficial do evento para tal, implicará na
desclassificação do atleta que tenha largado em desacordo.
4. * Esta largada obedece a critérios técnicos de controle, para possibilitar maior fluidez dos
atletas;
5. RETIRADA DOS KITS:
4.1 Obs: Na retirada do kit levar 1 litro de leite ou R$3,00.

Os atletas de Tietê deverão retirar o seu kit no dia 12/08/2017, das 08:00 as 12:00 horas no
local abaixo:
- Central eletrônica, Rua São Bento 39 seis irmãos, em frente ao clube de campo do Tietê
esportiva clube (TEC)
- Retirada do kit no dia da prova, 13/08/2017, no local da prova, das 06:30 as 07:45,
somente para atletas de outros municipios.
Após esta data e horário, sob nenhuma hipótese, serão entregues kits aos inscritos que
não participarem do evento ou que não conseguirem efetuar a retirada;

5. Medalhas;
Todos os atletas que terminarem a prova receberão medalha de participação e kit frutas,
mediante a devolução do chip.
5.1 – A não devolução do chip implicará em uma cobrança de R$100,00.

6. EQUIPES:
Para premiação, serão consideradas equipes, aquelas que tiverem 06 atletas ou mais e
regularmente inscritos para este evento, e serão considerados os 5 menores tempo de chegada
dos atletas da equipe.

7. PREMIAÇÃO:
7.2 - Categoria Geral para o percurso de 10 km (Masculino/Feminino):
-1º colocado, R$150,00 + troféu.
-2º colocado, R$100,00 + troféu.
-3º colocado, R$50,00 + troféu.
-4º colocado, troféu.
-5º colocado, troféu.
Os mesmos não participarão das faixas etárias.

Faixas Etárias:
(Idade mínima 16 anos na data do evento):
Medalhões aos 3 primeiros colocados das faixas etárias.
Masculino:16/19 anos; 20/24; 25/29; 30/34; 35/39; 40/44; 45/49; 50/54; 55/59; 60/64; 65/69 e
acima de 70 anos.
Feminino: 16/19; 20/24; 25/29; 30/34; 35/39; 40/44; 45/49; 50/54; 55/59; e acima de 60 anos.
7.3 – Categoria geral para o percurso de 5 km (Masculino/feminino):
- 1º colocado, troféu.
- 2º colocado, troféu.
- 3º colocado, troféu.
- 4º colocado, troféu.
- 5º colocado, troféu.
Faixas etárias:
(Idade mínima 14 anos na data do evento):
Medalhões aos 3 primeiros colocados nas faixas etárias.

Masculino:14/19; 20/29; 30/39; 40/49; 50/59; 60/69; 70 e acima.
Feminino: 14/19; 20/29; 30/39; 40/49; 50/59; 60 e acima.
7.4 – Categoria OAB, (Masculino/feminino):
- 1º colocado, troféu
- 2º colocado, troféu
- 3º colocado, troféu

7.5 - PREMIAÇÃO PARA ATLETAS DE TIETÊ .
(somente inscritos no percurso de 10 km).
Categoria: masculino e feminino.
-1º colocado, R$150,00 + troféu.
- 2º colocado, R$100,00 + troféu.
- 3º colocado, R$50,00 + troféu.
- 4º colocado, troféu.
- 5º colocado, troféu.
Obs: Os mesmos não participarão das faixas etárias de Tietê.

7.6 – Faixa etária para atletas de Tietê;
.
Masculino; 16/ 29 anos; 30/39; 40/49; 50/59; 60 acima.
Feminino; 16/29; 30/39; 40/49; 50/59; 60 acima.
Data base considerada para a idade, 31/12/2017.
O atleta deverá estar presente após a divulgação oficial do resultado, em hipótese alguma serão
entregues após o encerramento oficial do evento.

7.7- PREMIAÇÃO para caminhada, Prova participativa para inscritos , sem limite de idade,
e todos receberão uma medalha do evento.

7.3- PREMIAÇÃO EQUIPES: Troféus para as 3 equipes que tiverem os 5 atletas mais
rápidos na classificação geral, por ordem decrescente.

7.4- MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO: Ao término do evento todos os atletas inscritos nas
modalidades corrida e caminhada, receberão medalha de participação no evento, mediante a
entrega do chip aos atendentes .

8. A organização da prova é soberana e faz a todos saber que:
8.1- Por motivos alheios a sua vontade e responsabilidade ou, que possam comprometer a
segurança dos participantes, reserva-se no direito de atrasar, cancelar ou modificar o evento sem
qualquer direito a reclamação ou ressarcimento;
8.2- Não se responsabilizará por quaisquer extravios de materiais ou prejuízos que porventura
ocorram ao atleta durante a participação destes no evento, inclusive eventos relacionados à sua
saúde, que está declarada apta a esta participação através da leitura e concordância com este
regulamento ou conforme termo de responsabilidade assinado pelo atleta ou preposto no ato da

inscrição;
8.3- Não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto dos dados dos atletas contidos nas
respectivas fichas de inscrição, bem como não será permitida a alteração da modalidade
escolhida ou devolução do valor pago pela inscrição em hipótese alguma. Caso o preenchimento
da ficha de inscrição contiver dados não condizentes com a realidade ou qualquer outra
inconsistência que possam levar a interferência no resultado da prova, o atleta será penalizado
com pena de desclassificação.
8.4- Realizará o evento sob qualquer condição de tempo desde que não comprometa a
segurança da prova;
8.6- Não permitirá a transferência de titularidade da inscrição realizada, nem mesmo a mudança
da categoria escolhida no ato da primeira opção e em hipótese nenhuma efetuará a devolução do
montante pago ao atleta em função dos fatos acima ou da impossibilidade do mesmo, por
qualquer motivo, deixar de participar do evento
.
8.7- As regras da competição, seguem o Regulamento Geral das Provas de Rua FPA referentes a
provas “ Aspirante II”;

8.8- O tempo máximo para a duração deste evento será de 01:30 (uma hora e trinta
minutos), e caso após este tempo ainda houver algum atleta no percurso, o mesmo será
convidado a se retirar do mesmo, caso contrário, o bloqueio do viário não estará mais
operante e a segurança dos participantes poderá ficar comprometida e será da inteira
responsabilidade dos que ultrapassarem este limite;
Informações:
8.9 – O atleta declara para os devidos fins que está em perfeita forma física e gozando de
plena saúde, bem como reintera que está com o seu exame médico em dia na data da
prova, e apto a participar deste evento, e declara ainda que leu o regulamento da prova
em todo o seu teor, e está de acordo com o mesmo.
8.10 – A diretoria da prova é soberana em resolver qualquer ato referente ao evento
proposto.
Informações:
OAB de Tietê:
- (15)
Secretaria de esportes e juventude de Tietê (SEJUL)
- (15)3282-1952
Diretores da prova:
- José Pedro Queiroz Brisola, (15)997643939
- Reis Marcelino Coimbra, (15)996517418

