A CORRIDA

55º CORRIDA DE NATAL
A TRADICIONAL CORRIDA DE NATAL chega a sua 55º edição com força total. A corrida
está entre as mais antigas do Estado de São Paulo.
A primeira corrida foi organizada em 1955, por Toninho Mansur, Osvaldo e Calil Nicolau. No
início participavam apenas atletas da cidade e eram poucos.
De lá para cá, quase 19 mil corredores participaram em suas 54 edições.
Corredores famosos como Adauto Domingues, José João da Silva, Elói Schneider,
Diamantino Santos, João Alves de Souza (Passarinho), entre outros.
Muitos corredores profissionais do Brasil e atletas da África, Europa, Américas e Ásia correm
todos os anos, como treinamento e preparativo para a tradicional São Silvestre, que acontece na
capital no dia 31 de dezembro.
A Corrida de Natal de Cotia é considerada a 6ª mais importante do país
DATA
A tradicional corrida de natal de cotia será no dia 16 de dezembro de 2017. A largada da
prova será às 18 horas em frente à prefeitura de Cotia
REGULAMENTO GERAL DA PROVA
1 - A PROVA
A prova 55ª CORRIDA DE NATAL, será realizada no dia 16 de dezembro de 2017 na cidade
de cotia SP, por participantes inscritos de ambos os sexos e com qualquer condição climática.
A corrida irá seguir as normas da federação paulista de atletismo.
A Corrida de natal terá a distância de 7 km.
A largada da prova será ás 18h00. A largada e a Chegada serão em frente à prefeitura de
cotia
.
2 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃ̃O
Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se na Corrida de
7 km com idade mínima de 18 anos completo
Observação: não será permitida a participação de menores de 18 anos.
3 - REGRAS GERAIS
O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO, ou por omissão, deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente
recebido pelos ORGANIZADORES) à ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, poderá
a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.
Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio para todos os ATLETAS.
Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
O ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem por empresas que estiverem
fazendo filmagem fotos ou outro tipo de propaganda ou documentários.

No local do evento haverá atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio
médico com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade
do atendimento médico será efetuada na REDE PÚBLICA. A ORGANIZAÇÃO não tem
responsabilidade sobre as despesas médicas que o ATLETA venha a ter durante ou após a prova.
O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre
outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as
conseqüências desta decisão.
Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários químicos e Guarda-Volumes na
região da LARGADA e CHEGADA.
A ORGANIZAÇÃO não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas,
sacos, bolsas ou qualquer tipo de volume deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um
serviço de cortesia da prova. Sugere a ORGANIZAÇÃO que este serviço seja utilizado apenas para
pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente necessários para que o ATLETA os utilize após
a prova.
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou
acessórios utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a
participação do EVENTO.
Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as
grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer
outro momento, sob qualquer pretexto. Caso isso ocorra o atleta será desclassificado.
Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por
escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 30 minutos após a primeira divulgação do resultado.
Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição, para outro ATLETA.. Considerando-se inscrição
realizada a inscrição paga e creditada a favor da ORGANIZADORA.
É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO na frente da camiseta, sendo que qualquer dano
a este implicará na desclassificação do ATLETA.
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO
sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada
do Kit, ocasião esta em que o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, participar da prova.
4 - INSCRIÇÕES E VALORES
As inscrições para o evento estarão limitadas ao número máximo de 500 corredores.
As inscrições terão início no dia 10/10/2017 e permanecem abertas até o dia 09/12/2017.
As inscrições deverão ser realizadas. Através do site www.runnerbrasil.com.br
As inscrições para os participantes da corrida custarão:
R$ 60,00 (SESSENTA REAIS, do dia 10 de outubro até o dia 09 de dezembro de 2017.
A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo prorrogar o prazo ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/ disponibilidades técnica/ estruturais
sem prévio aviso.
5 - ENTREGA DOS KITS

A entrega do Kit de participação será no dia 16 de dezembro de 2017, em frente à prefeitura
de cotia a partir das 10 horas da manha e encerrando às 17 horas. (MESMO LOCAL DA PROVA) A
organização orienta a retirar o kit pela manha para evitar filas antes da prova.
- Camiseta atleta ( azul turquesa )
- Número de peito
- Chip descartável
- Medalha personalizada (após a linha de chegada)
- frutas após a chegada
- fotos e filmagem aérea da corrida após o evento
Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar:
- Comprovante de pagamento original;
- Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista);
Para terceiros retirarem o Kit do ATLETA é necessário apresentar:
- Uma autorização que deve conter os dados do ATLETA, os dados do TERCEIRO e o nome do
EVENTO, que ficará retida na Retirada de Kit.
- Cópia simples do documento do ATLETA, a qual ficará retida na retida do Kit;
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO e o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não serão aceitas
cópias, em hipótese alguma) e esse comprovante será retido na entrega do Kit.

6 - FAIXAS ETÁRIAS
MASCULINO
18 a 29 anos (Nascidos de 1988 a 1999)
30 a 39 anos (Nascidos de 1978 a 1987)
40 a 44 anos (Nascidos de 1973 a 1977)
45 a 49 anos (Nascidos de 1968 a 1972)
50 a 54 anos (Nascidos de 1963 a 1967)
55 a 59 anos (Nascidos de 1958 a 1962)
60 a 64 anos (Nascidos de 1953 a 1957)
65 a 69 anos (Nascidos de 1948 a 1952)
70 anos em diante (Nascidos até 1947)
FEMININO
18 a 29 anos (Nascidos de 1988 a 1999)
30 a 39 anos (Nascidos de 1978 a 1987)
40 a 44 anos (Nascidos de 1973 a 1977)
45 a 49 anos (Nascidos de 1968 a 1972)
50 a 54 anos (Nascidos de 1963 a 1967)
55 a 59 anos (Nascidos de 1958 a 1962)
60 anos em diante (Nascidos até 1956)
Obs.: A categoria será determinada pelo ano de nascimento, ou seja, idade em 31/12/2017.
7 PREMIAÇÃO
Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.

Troféus para os cincos primeiros da geral masculino e feminino

8 – PROGRAMAÇÃO
10hs—INICIO DA ENTREGA DOS KITS. ATÉ AS 17hs
15hs-- APRESENTAÇÃO CULTURAL
17hs-- AQUECIMENTO DOS PARTICIPANTES
18hs– LARGADA 55ª CORRIDA DE NATAL
19h30min – CERIMONIA DE PREMIAÇÃO.

9 – ESTRUTURA PARA CORRIDA
ESPAÇO FÍSICO
Recinto em frente à prefeitura e Av. Prof. Manoel José Pedroso.
No recinto irá ficar as tendas das equipes participantes os banheiros químicos os stands dos
patrocinadores as tendas da organização.
Na Av. Prof. Manoel José Pedroso irá ficar o pórtico de largada e chegada à tenda da
cronometragem sistema de som e pódio.
APOIO
- Equipe do Demutran para fazer a interdições de acordo com a organização.
- Equipe da GCM e PM para fazer a segurança no local e no percurso.
- Uma ambulância com enfermeiro.
- Equipe de professores da secretaria de esportes para ajudar na organização.
- Federação paulista de atletismo
COMUNICAÇÃO
- Sistema de som com microfone
10 - PERCURSO
LARGADA E CHEGADA em frente à prefeitura de cotia os corredores irão percorrer as ruas e
avenidas de acordo com a seqüência criada pela organização.
Largada Av. Professor Manoel José Pedroso – rua Jorge Caixe – Rua dos Bandeirantes –
Rua Adamantina- Rua Apiai- Rua Capão Bonito – Av. Eldorado – Rua Benedito Dias dos Santos –

Estrada do Capuava – Estrada Pedreira Eldorado – Av. Benedito Isac Pires – chegada Av. Professor
Manoel José Pedroso em frente à prefeitura de cotia.
A Av. Prof. Manoel José Pedroso ficará interditada em frente a prefeitura a partir das 10 horas
para montagem da estrutura da corrida voltando a ser liberada após a desmontagem da estrutura.

MAPA DO PERCURSO DA 55º CORRIDA DE NATAL DE COTIA 2017

