Regulamento
7ª Corrida e Caminhada Pela Paz Araras

Dia: 19/11/2017, horário 08h00min
Distancia: corrida 6 km /Caminhada 3 km
Percurso: ruas da cidade
Realização: Associação luz da vida e BIDA CORREDOR
Cronometragem eletrônica: runnerbrasil

Inscrições:
On line – todas as inscrições serão recebidas através do site runnerbrasil,
onde o interessado preenche sua ficha de cadastro, gera e imprime um
boleto para o pagamento bancário ate a data do vencimento. O valor da
inscrição da corrida será de R$60,00 mais a taxa de administração. Até
27/08 do dia 28/08 a 30/09 R$ 65,00 e do dia01/10 a 16/11 R$ 70,00. As
inscrições poderão se encerrar caso o limite máximo de participantes seja
atingido. Da caminhada R$ 30,00.
De acordo como Estatuto do Idoso - Capítulo V - artigo 23, o atleta
comprovadamente maior de 60 (sessenta) anos de idade, pagará 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa de inscrição.
Parágrafo primeiro – as inscrições em grupos terão o seguinte critério: a –
no mínimo 10 inscrições: R$ 5,00 de desconto por inscrição; b- a partir de
25 inscrições, no mesmo grupo uma cortesia; c-inscrição somente por email
edemilton-santos2011@hotmail.com.
– as inscrições para grupos deverão ser feitas através de email: edemiltonsantos2011@hotmail.com entrar em contato para receber instruções.
Lembrando que a efetivação das inscrições se dará após depósito bancário.

OBS. A inscrição serão encerradas no dia 16/11. No dia da prova não estão
previstas novas inscrições. Inscreva-se hoje mesmo para evitar transtornos.

Local da inscrição:

Somente pela internet: runnerbrasil

Categorias:
Masculino
15 a 19
20a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 acima

Feminino
15 a19
20a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 acima

Premiação:
- Troféus ao 1°, 2° e 3° colocado de cada categoria.
- Premiação em dinheiro para os três primeiros masculino/feminino geral.
1º colocado Fem./Masc. R$ 300,00
2º colocado Fem./Masc. R$200,00
3º colocado Fem./Masc. R$ 150,00
- Medalha e camiseta a todos inscritos.
- Troféus e premio em dinheiro aos três primeiros no geral masculino e
feminino.
- Troféus aos três primeiros classificados da cidade de Araras no masculino
e feminino.
Haverá Premiação para Equipe com maior numero de atletas inscritos na
prova.
OBS. Não haverá dupla premiação.

Observações Gerais

- A prova será realizada com quaisquer condições climáticas.
- As despesas com transportes, hospedagem e alimentação correm por
conta dos próprios atletas inscritos ou não.
- Não haverá reembolso do valor da inscrição ao atleta inscrito que, por
qualquer motivo, desistir de participar do evento.
- Ao se inscrever o atleta recebera um kit contendo o chip, o numero de
competição e alfinetes para ser fixada a camiseta. Este devera ser retirado
no dia 18/11das 12h00min as 16h00min da tarde e no dia da prova a partir
das 06h30min as 07h30min da manhã no local da prova (parque ecológico
de Araras).
- Para retirado do kit será obrigatório a apresentação de um documento
com foto.
- Não será permitida a participação de menores de 18 anos; sem
autorização do responsável.
- Para inscrever o atleta devera apresentar um documento de identidade
original (RG). O mesmo também devera ser apresentado no ato da
premiação para a comprovação da idade.
-Todos os atletas deverão correr com uma camiseta e fixar o numero de
corrida na parte dianteira para não ser desclassificado. O chip devera ser
fixado adequadamente no cadarço do tênis do atleta conforme a instrução
da organização no envelope do mesmo.
- Haverá posto de água a cada 03 km.
- Condutas anti- desportivas como violações do percurso, acusações sem
procedência, descumprimento do regulamento e atitudes imorais
acarretarão na desclassificação do atleta.
- Os organizadores e promotores não se responsabilizam por danos físicos
ocorridos antes, durante e após a corrida. No ato da inscrição o atleta
declara estar em perfeitas condições físicas e de saúde assumindo inteira
responsabilidade sobre quaisquer danos que por ventura venha sofrer antes
durante e após o evento.
- A comissão organizadora da corrida, bem como seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos
causados pelo atleta inscrito na corrida, a terceiros ou outros participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade ao mesmo.
- A comissão organizadora, recomenda aos atletas rigorosa avaliação
medica no período que antecede a competição.

- No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se
de algo leve e estar bem hidratado.
- Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos uma
hora de antecedência.
- Durante o percurso os atletas deverão seguir as orientações e sinais dos
fiscais e guarda de transito.
- A comissão organizadora disponibilizara ambulâncias no local da largada,
e da chegada, preparada para prestar os primeiros socorros.
-Os atendimentos de emergência serão efetuados em redes publicas.
- É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora.

Da desclassificação
Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso.
- Dificultar a ação de outros concorrentes.
- Chegar sem o numero de identificação.
- Apresentar durante a corrida conduta anti- desportiva.
- Pegar carona de autos, bicicletas, similares.
- Trocar o numero de identificação e chip antes, durante ou depois da
corrida.
- Correr a prova sem o chip.
- Encobrir o numero e/ou o nome dos patrocinadores.
- Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial.
A competição será finalizada após 2h00min (duas horas) da chegada do 1°
(primeiro) colocado.

