1ª CORRIDA SAIA DO SOFÁ BOTUCATU – SP 2018

REGULAMENTO

A 1ª CORRIDA SAIA DO SOFÁ BOTUCATU tem o intuito de promover a prática da atividade
física e do lazer como aliados na promoção da saúde, sendo um evento sem fins lucrativos. É
uma realização/organização com o apoio da Prefeitura Municipal de Botucatu.
1 - DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de fevereiro de 2018.
2 - HORÁRIO DA LARGADA:
2.1 - Geral..........: 08:00 horas
2.2 - Kids............: 09:10 hs
A corrida KIDS será realizada na pista de atletismo do Campo do Inca, com largada por
“BATERIAS” de acordo com as faixas etárias do item 4.2 deste regulamento, com intervalo de 5
minutos, e de acordo com a faixa etária e distâncias estipuladas de cada “BATERIA”.
3 - LOCAL DA LARGADA E CHEGADA DA GERAL:
- Campo do Inca, em frente portão da Cancha do Bocha.
4 - DISTÂNCIAS:
4.1 - Geral
- 5.2 Km
4.2 – Kids
- de 6 a 7 anos de idade -

70 Metros

- de 8 a 9 anos de idade -

150 Metros

- de 10 a 11 anos de idade - 300 Metros
- de 11 a 12 anos de idade - 400 Metros

4.3 - MAPA DO PERCURSO:
- No site do Evento – WWW.runnerbrasil.com.br
5 - PARTICIPANTES:
5.1 - GERAL: Liberada a todos interessados acima de 14 anos, onde os menores de 18 anos
deverão ter autorização e acompanhamento dos responsáveis legais.
5.2 - De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo (Norma 12, art.1º,
§8º), a idade mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar de corridas de rua é a seguinte:






Provas com percurso até 5 km: 14 (catorze) anos;
Provas com percurso menor que 10 km: 16 (dezesseis) anos;
Provas com percurso de 10 km até 30 km: 18 (dezoito) anos;
Maratona e acima: 20 (vinte) anos.

5.3 - KIDS: Liberada a todos interessados de 6 a 13 anos, sendo que todos devem estar
acompanhados dos responsáveis na largada e na chegada;
Parágrafo único: A “Declaração de autorização” para os menores de 18 anos deverá ser
preenchida pelo responsável e entregue a organização na retirada do kit do atleta;
6 - CLASSIFICAÇÃO: A classificação de todos os atletas no percurso de 5.2 km se dará pela
aferição do TEMPO LÍQUIDO.
6.1 - FAIXA ETÁRIA: Os atletas (Masculino/Feminino).Para computar a faixa etária do atleta
será utilizada a idade do mesmo em 31/12/2018):
Masculino
M14/19 ANOS
M20/24 ANOS
M25/29 ANOS
M30/34 ANOS
M35/39 ANOS
M40/44 ANOS
M45/49 ANOS
M50/54 ANOS
M55/59 ANOS
M60-64 ANOS

Feminino
F14/19 ANOS
F20/24 ANOS
F25/29 ANOS
F30/34 ANOS
F35/39 ANOS
F40/44 ANOS
F45/49 ANOS
F50/54 ANOS
F55/59 ANOS
Acima de 60 anos

M65 ANOS ACIMA
6.2 - KIDS – A classificação nesta categoria, será por ordem de chegada, sendo que os atletas
(Masculino/ Feminino) serão dispostos para largada em “BATERIAS” levando em conta a idade
conforme consta no item 4.2 deste regulamento.
7 - PREMIAÇÃO: Todos os participantes inscritos nos 5.2 KM que concluírem a corrida,
receberão medalha de participação..
7.1 - GERAL: Serão premiados do 1º ao 5º colocados na categoria Geral Masculino e Feminino,
conforme a seguir:
1º Colocado (a) – Troféu + R$ 300,00 (trezentos reais)
2º Colocado (a) – Troféu + R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)
3º Colocado (a) – Troféu + R$ 200,00 (duzentos reais)
4º Colocado (a) – Troféu + R$ 150,00 (cem reais)
5º Colocado (a) – Troféu + R$ 100,00 (cem reais).
7.2 - FAIXA ETÁRIA: Serão premiados com troféus os três (3) primeiros colocados de cada faixa
etária Masculino, e as três (3) primeiras de cada faixa etária Feminina.
7.3 - KIDS:
Todos participantes receberão a medalha de participação.

Serão premiados os três (3) primeiros colocados de cada faixa etária Masculino, e as três (3)
primeiras colocadas de cada faixa etária Feminina, conforme estabelecido no item 4.2, conforme
a seguir:




Troféu para Primeiro(a) colocado (a)de cada bateria;
Medalha de Prata para Segundo(a) Colocado(a) de cada bateria;
Medalha de Bronze para Terceiro(a) Colocado(a) de cada bateria

7.4 – EQUIPES
7.4.1 – A Equipe com maior número de inscritos, somando-se todos os atletas, masculino,
feminino receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
7.4.2 – A Equipe de melhor Desempenho, considerando todos atletas que cruzarem a linha de
chegada, masculino e feminino, receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 300,00
(trezentos reais).
7.4.2.1 – Critérios a serem utilizados na identificação de melhor desempenho:
a) Todo participante da Equipe que concluir o percurso receberá uma pontuação pela colocação,
esta será inversa ao número de concluintes da prova. Ex.: Prova com 100 concluintes: O
Campeão receberá 100 (cem) pontos e assim sucessivamente. Este critério será feito
separadamente, isto é masculino e feminino, tendo como resultado final a soma dos totais, que
definirá a Equipe Campeã.
b) O número mínimo a ser considerada Equipe será de 10 atletas concluintes, e, o que definirá a
qual equipe o atleta pertence será o primeiro nome colocado. Exemplo: Equipe Estrela &
Diamante, nome a ser considerado – Equipe Estrela.
8 - INSCRIÇÕES: As inscrições “GERAL – 5.2 km serão encerrados ao atingir o número limite de
600 (seiscentos) atletas e a “KIDS” serão encerradas ao atingir o número limite de 100 (cem)
atletas, em caso contrário ambas se encerrarão no dia 05 de fevereiro de 2018.
8.1 - LOCAL: As inscrições serão realizadas através do site do evento: WWW.runnerbrasil.com.br
8.2 – Kit do Atleta da Geral: O Kit do Atleta será composto por chip retornável, número de peito,
alfinetes, medalha de participação, camiseta (Tamanhos BL, P, M, G e GG)
8.2.1 – Os atletas que efetuarem a inscrição a partir de 15/01/2018, não será garantido o
tamanho da camiseta assinalada no ato da inscrição..
8.3 – Kit Kids: O Kit Kids será composto número de peito, alfinetes, medalha de participação e
camiseta (Atentar para que no ato da inscrição o TAMANHO Camiseta Infantil:
Nº 10

Nº 12

Nº 14

Nº 16

P

M

G

GG

9 - TAXA DE INSCRIÇÃO:
9.1 - CORRIDA: O valor da INSCRIÇÃO:
R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

+ tarifa

9.2 – IDOSO: O valor da INSCRIÇÃO: Desconto de 50%, do valor normal da inscrição do item 9.1
deste regulamento, mais tarifa.
9.3 – KIDS: O valor da INSCRIÇÃO será de R$ 30,00 (trinta reais) mais tarifa.

10 - ENTREGA DO KIT ATLETA: O “Kit” será entregue mediante apresentação de documento
identificação. Caso um terceiro venha fazer a retirada do Kit, este deve estar de posse do seu
próprio documento de identificação bem como de fotocópia ou imagem do documento de
identificação do representado em aplicativo de mensagem.
10.1 – Sexta Feira 16 de fevereiro de 2018 das 12h00min às 19h00min
Sábado

17 de fevereiro de 2018 das 12h00min às 17h00min

10.2 - Local: ESTUDIO SAIA DO SOFÁ
Rua Ricardo Zanotto nº 21 Vila Nossa Senhora de Fátima Botucatu-SP
PARÁGRAFO ÚNICO: Atletas oriundos de outros municípios poderão efetuar a RETIRADA do
KIT no dia e local da prova, das 06h00min às 07h30min. Após este horário a entrega do kit será
encerrada.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
a) A cada participante será fornecido um número de peito que deverá ser obrigatoriamente usado
visivelmente no peito sem rasura ou alterações e um chip que deverá ser preso no cordão do
tênis, não podendo ser trocado ou emprestado para terceiros, sob pena de desclassificação
da prova.
b) No percurso haverá pontos de controle de passagem dos participantes da CORRIDA.
c) Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo atleta, será passível de
desclassificação.
d) Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a pé, de
bicicleta ou motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação;
e) O atleta deverá correr sempre na pista delimitada para a corrida, respeitando o percurso
determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na desclassificação
do atleta;
f) As premiações a que os atletas ganhadores têm direito, somente serão efetivadas após a
divulgação pré-oficial dos resultados. Os troféus, premiação deverão ser retirados no dia do
evento, não ficando a organização responsável por enviá-lo em data posterior. O atleta que for se
ausentar da Cerimônia de Premiação deverá comunicar alguém da organização, nomeando um
representante para representá-lo em caso de premiação. Esse procedimento é obrigatório, e a
premiação de direito ficará a disposição do atleta até 10 (dez) dias útil, após a data do evento que
deverá retirar pessoalmente, munido dos documentos pessoais.
g) A Comissão Organizadora oferecerá aos participantes, até 10 dias antes do evento, todas as
informações sobre o percurso.
h) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a
ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão
tomadas para a total segurança dos concorrentes;
i) A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término;
j) Haverá postos d’água ao longo do percurso;
k) A corrida deverá ser completada no máximo em uma hora e trinta minutos, após este tempo o
percurso será totalmente liberado ao trânsito de veículos.

l) O resultado da corrida estará disponível em endereço eletrônico até o 3º dia útil após a sua
realização no site:
WWW.runnerbrasil.com.br
m) o chip de controle eletrônico obrigatoriamente deverá ser devolvido a organização ao final da
prova, na retirada do kit lanche e medalha do evento, o não cumprimento deste item acarretará o
reembolso pelo responsável a quantia de R$ 100,00 (cem reais)
n) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da prova.
o) E-mail de contato:
saiadosofa@bol.com.br
DECLARAÇÃO: Ao efetuar minha inscrição, declaro estar em perfeitas condições de saúde, e
condicionado a participar desta prova, onde assumo inteira responsabilidade sobre qualquer
acidente que por ventura eu possa sofrer antes, durante e após a prova, ocasionado por falta de
condições físicas.
Assumo a responsabilidade pelas informações prestadas e estou de acordo com o regulamento
da prova.
Autorizo a utilização da minha imagem para divulgação do evento, renunciando o recebimento de
qualquer renda que vier a ser auferida.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Eu,
______________________________________________________________________________
_______,
RG
n°
______________________
_______________________________,

Órgão

Expedidor

___________,

CPF

Responsável legal, na qualidade de _______________________________________________,
pela(o) menor
______________________________________________________________________________
__________,
RG
n°
______________________Órgão
Expedidor
___________,
nascido
em
____/____/_______, venho através deste documento, autorizá-lo (a) a participar da 1ª Corrida
Saia do Sofá Botucatu no dia 18/02/2018 com largada as 08:00 efetuando o PERCURSO de 5.2
km, atestando que o(a) menor citado(a) está apto(a) fisicamente à prática do pedestrianismo de
acordo com liberação médica, responsabilizando-me pelo mesmo e pelas informações contidas
neste documento. Autorizo também o uso do direito de imagem para fins de divulgação do
evento.

______________________
Assinatura Responsável

Botucatu, _____ de ___________________ de 2017

Fone Emergência: _____________________
Alergias: ( ) Não

( ) Sim

Quais: ____________________________

