1ª CORRIDA PEDESTRE LUIZ CARLOS MOTTA – GUARIBA-SP
Prefeitura Municipal – Vereadora Claudineia Guimarães
Departamento de Esportes

REGULAMENTO
Artigo 1º - Realização da prova
Artigo 2º - Inscrições
Artigo 3º - Percurso
Artigo 4º - Categorias
Artigo 5º - Premiação
Artigo 6º - Fiscalização
Artigo 7º - Responsabilidade
Artigo 8º - Comissão Organizadora da Prova

Contatos:
Gab. Vereadora Claudineia Guimarães – 16-3251-1131
Departamento de Desportes – 16-3251-3422
Coordenador Rafael Ferreira – 16-981636276
E-mail: esportes@guariba.sp.gov.br

Artigo 1º - Realização da prova

I.

O Departamento Esportes, Prefeitura Municipal de Guariba, Fecomerciários e vereadora
Claudineia Guimarães, realizará a 1ª Corrida Pedestre Luiz Carlos Motta na cidade de
Guariba-SP.

II.

A corrida será realizada no dia 17 de Dezembro de 2017, com qualquer condição
meteorológica com início às 7:30 hs e previsão de término às 10:30 hs.

III.

A prova terá no máximo 200 participantes nas categorias Kids e Infantil.
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IV.

A prova terá no máximo 250 participantes nas categorias Juvenil, Adulto, Sênior e
Veterano.

Artigo 2º - Inscrições

I.

As inscrições terão início as 15hs do dia 10 de novembro término às 23hs e 59 min do
dia 12 de dezembro, do corrente ano.

II.

As inscrições serão feitas exclusivamente através do site www.runnerbrasil.com.br

III.

As categorias kids e Infantil não terão taxa de inscrição, apenas a doação de 1 kg de
alimento não perecível (exceto sal e fubá) entregues no dia do evento.

IV.

As categorias Juvenil, Adulto, Sênior e Veterano terão taxa de inscrição no valor de R$
20,00 (vinte reais) e doação de 5 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá)
entregues no dia do evento.

V.

A taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais) deverá ser paga através de boleto
gerado no momento da inscrição no site www.runnerbrasil.com.br

Artigo 3º - Percurso

I.

Os juízes indicarão o percurso da prova através de carro batedor que fará o percurso
completo.

II.

O percurso das provas Kids e Infantil se dará em torno do Parque dos Lagos

III.

O percurso das provas Juvenil, Adulto, Sênior e Veterano se dará com saída do Parque
dos Pagos, seguindo pela Nove de julho até Av. cel. Neca Junqueira seguindo a
Francisco Volch, passando pela Antônio Albino até a Sampaio Vidal segue para Ernesto
Buchi até a rua Feres Sadalla, retornando sentido parque dos lagos. perfazendo 5 km.

IV.

Durante o percurso terá o apoio de 3 pontos de hidratação sendo: um onde se dará a
largada e chegada, outros dois localizados no km 2 e km 4.

Artigo 4º - Categorias e distância

Kids

– 07 e 08 anos – Nascidos entre 2009 e 2010 = 200 metros

Kids

– 09 e 10 anos – Nascidos entre 2007 e 2008 = 400 metros
2

Kids

– 11 e 12 anos – Nascidos entre 2005 e 2006 = 600 metros

Infantil – 13 a 15 anos – Nascidos entre 2002 e 2004 = 800 metros
Juvenil – 16 a 19 anos – Nascidos entre 1998 e 2001 = 5 km
Adulto – 20 a 29 anos – Nascidos entre 1988 e 1997 = 5 km
Adulto – 30 a 39 anos – Nascidos entre 1978 e 1987 = 5 km
Adulto – 40 a 49 anos – Nascidos entre 1968 e 1977 = 5 km
Adulto – 50 a 59 anos – Nascidos entre 1958 e 1967 = 5 km
Sênior – 60 a 69 anos – Nascidos entre 1948 e 1957 = 5 km
Veteranos – Acima de 70 anos – Nascidos antes de 1947
Artigo 5º - Premiação e classificação

I.

Haverá uma premiação em dinheiro e troféu aos seguintes classificados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

II.

Categoria Geral Masculino 1º Lugar = R$ 300,00
Categoria Geral Masculino 2º Lugar = R$ 250,00
Categoria Geral Masculino 3º Lugar = R$ 100,00
Categoria Geral Feminino 1º Lugar = R$ 300,00
Categoria Geral Feminino 2º Lugar = R$ 250,00
Categoria Geral Feminino 3º Lugar = R$ 100,00

As demais categorias terão a seguinte premiação.
a) 1º Lugar = Troféu
b) 2º Lugar = Troféu
c) 3º Lugar = Troféu

Artigo 6º - Fiscalização

I.

Ficará a critério do atleta o uso durante o percurso da camiseta alusiva à prova.

II.

Serão desclassificados os atletas que não enquadrarem nos itens abaixo:
a) Que cortarem ou não completar o percurso;
b) Que prejudicarem outros participantes com empurrões;
c) Que participarem com nome, número, idade, categoria que não seja a dele;
d) Que cometerem ações antidesportivas;
e) Que receber auxílios de terceiros durante o percurso;
f) Que não estiverem devidamente uniformizados;

Artigo 7º - Responsabilidade
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I.

A responsabilidade de atletas com idade menor aos 18 anos será única e exclusiva do
órgão ou responsável que assinou a autorização.

II.

Não é de responsabilidade dos organizadores e comissão qualquer eventualidade de
danos, danos causados por terceiros ou acidentes que possam ocorrer com os atletas
antes, durante e após a prova.

III.

Os atletas deverão gozar de plena saúde para participarem da 1ª Corrida Pedestre Luiz
Carlos Motta Guariba-SP.

IV.

Haverá apoio em todo percurso de profissionais nas áreas de segurança, trânsito, resgate
e atendimento médico.

V.

O atleta, equipe ou órgão participante da 1ª Corrida Pedestre Luiz Carlos Motta GuaribaSP não poderá alegar o não conhecimento deste regulamento, uma vez que no momento
da inscrição é disponibilizado o exemplar do Regulamento.

Artigo 8º - Comissão Organizadora da Prova

I.

Qualquer situação não presente neste regulamento será analisada e resolvida pela
Comissão Organizadora da 1ª Corrida Pedestre Luiz Carlos Motta Guariba-SP.

II.

Comissão Organizadora:
Rafael Antonio Pereira
Simone Amorim
Nelson lemes
Marcelo Moreira Vieira
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