5ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE COTIA 2018

SAIBA MAIS SOBRE A CORRIDA
A 5ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE COTIA chega a sua 5º edição com força total! Após 8 anos
sem ser realizada.
Além da prova de corrida irá acontecer a caminhada, para quem não corre , fazendo exercício e
fortalecendo a saúde de todos.
Data:
15 de Abril de 2018
Local: GINÁSIO DE ESPORTES do parque são George granja Viana cotia SP
Rua do parque.
A largada do evento será às 08 horas (para todas as modalidades).

REGULAMENTO GERAL DA PROVA
A CORRIDA
A prova 5ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE COTIA, será realizada no dia 15 de Abril de 2018, na
cidade de COTIA, por participantes inscritos de ambos os sexos e com qualquer condição climática.
Os participantes podem optar pelas seguintes modalidades:
Corrida na distância de 5 km;
Caminhada participativa na distância aproximada de 3.5 km.
A largada do evento está prevista para as 8 horas (inclusive a caminhada
A largada e a Chegada serão na pista de skate (Miniramp) próximo ao ginásio de esportes do
Parque São George, granja Viana Cotia - SP
.
A ordem de largada será de acordo com a descrição abaixo (porém serão no mesmo horário):
-1º Largada corrida 5 km
-2º Largada Caminhada 3.5 km

FISCALIZAÇÃO
A 5ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE COTIA TERÁ O ALVARÁ DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE
ATLETISMO

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em apenas uma categoria, como as descritas
a seguir:
Para a Corrida 5 km: .

Observação: A idade mínima para a participação nos 5 km é de 15 anos..
A idade mínima para a participação no evento é de 15 ano porém os atletas com até 18 anos de
idade deverão apresentar uma autorização por escrito do pai e/ou responsável
Para Caminhada: 3.5 km
A idade mínima para a participação no evento é de 15 ano porém os atletas com até 18 anos de
idade deverão apresentar uma autorização por escrito do pai e/ou responsável.
Categoria Caminhante:
Inscrever para a caminhada.
O participante que faz parte desta categoria participará da caminhada em pelotão específico, não
tendo direito a nenhuma premiação exceto aquelas previstas no item premiação deste
REGULAMENTO.
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 avaliação médica para todos os participantes inclusive a realização de teste
ergométrico.
Para 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, renunciando ao recebimento de
qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão
e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
Haverá atendimento emergencial aos participantes da corrida e caminhada, um serviço de apoio
médico com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade
do atendimento médico será efetuado na rede publica, 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 participantes inscritos, Sanitários 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 atletas os utilize após a prova.
REEMBOLSO
Não haverá reembolso, por parte da organizadores, bem como seus patrocinadores, apoiadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos 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 atleta venham a sofrer durante a participação do evento.
Após realizada a inscrição não haverá reembolso do valor por motivo de desistência da 5ª corrida de
aniversário de cotia. (corrida e caminhada)
CONCENTRAÇÃO DA LARGADA
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.
RECLAMAÇÕES
Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, à organização após sair o
resultado oficial, não serão aceitas reclamações após o encerramento do evento.
Não serão aceitas reclamações das ruas escolhidas para o percurso da corrida e caminhada. (
REGULAMENTO)
Poderão os ORGANIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
.
PARTICIPAÇÃO
- É obrigatório o uso do numero de peito na frente da camiseta e o chip de cronometragem no tênis
sendo que qualquer dano a estes implicará na desclassificação do atleta.
-Todos participantes deverão está devidamente aptos para participar da corrida e caminhada.
-Será obrigatório o uso de roupas e calçados apropriadas para o esporte.
-respeitar a ordem de concentração na largada

Primeiro o pelotão de corredores
Segundo o pelotão de caminhantes

-Todos os participantes da corrida e caminhada deverão respeitas as orientações dos fiscais de
prova devidamente identificados.

DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificados os atletas que largarem fora do pórtico de largada, atletas que cortarem
caminho, ou atletas que não percorrerem todo o percurso.
Atletas sem numero de peito e chip não poderão cruzar a linha de chegada.
Será permitido terminar a prova caminhando por motivo de lesão ou falta de preparo físico, atletas
que desistirem no percurso deverão informar os fiscais de prova e devolver o chip ao fiscal.
Atleta que fizer a transferência de inscrição sem informar o diretor técnico da prova.
INSCRIÇÕES E VALORES

Ao se inscrever no evento o participante o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição, para outro participante.. Considerando-se inscrição
realizada a inscrição paga e creditada a favor da organização.
Serão permitido transferência de inscrição somente para atletas da mesma equipe mediante
apresentação da inscrição paga. e presença do titular da inscrição e técnico responsável pela
equipe. A transferência deverá ser realizada na presença do diretor técnico da prova, antes da
largada. Caso o atleta venha a informar o ocorrido após a largada o mesmo será desclassificado.
As inscrições para o evento estarão limitadas ao número máximo de 500 (quinhentos) corredores e
500 (quinhentos) caminhantes.
As inscrições terão início no dia. 24/01/2017 e permanecem abertas até o dia 12/04/2018.
As inscrições deverão ser realizadas conforme orientações abaixo:
Através do site www.runnerbrasil.com.br

KITS DE PARTICIPAÇÃO
KIT COMPLETO:

KIT BÁSICO

- camiseta
- medalha
- numero de peito
- chip
- água
- frutas
- isotônico

- medalha
- numero de peito
- chip
- água
- frutas
- isotônico

VALOR DAS INSCRIÇÕES
1º LOTE
24/01/2018
Até
10/02/ 2018
CORRIDA

2º LOTE
11/02/2018
Até
16/03/2018
CORRIDA

3º LOTE
17/03/2018
Até
12/04/2018.
CORRIDA

KIT COMPLETO R$ 65,00

KIT COMPLETO R$ 75,00

KIT COMPLETO R$ 85,00

KIT BÁSICO R$ 50,00

KIT BÁSICO R$ 60,00

KIT BÁSICO R$ 70,00

CAMINHADA

CAMINHADA

CAMINHADA

KIT COMPLETO R$ 35,00

KIT COMPLETO R$ 45,00

KIT COMPLETO R$ 55,00

KIT BÁSICO R$ 20,00

KIT BÁSICO R$ 30,00

KIT BÁSICO R$ 40,00

Em atenção ao Estatuto do Idoso, a organização disponibilizará aos participantes acima de 60
(sessenta) anos, o desconto de 50 % (cinqüenta por cento) no valor da inscrição.
A inscrição só se torna efetiva mediante apresentação da documentação com foto no momento da
retirada do kits de participação, caso as informações não confirme o participante irá pagar o valor da
inscrição em dinheiro.
A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar

o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/ disponibilidades técnicas/
estruturais sem prévio aviso.

ENTREGA DOS KITS
A ORGANIZAÇÃO ORIENTA TOTAL CUIDADO COM O CHIP DE CRONOMETRAGEM PARA
EVITAR POSSIVEIS FALHAS NAS LEITURAS DOS TEMPOS.
A entrega do Kit de participação será no dia 14 de abril de 2018,
.Horário de entrega das. 13:00h ás 20:00h.
Local da entrega dos Kits: shopping Vianna Village rua mesopotâmia 109 granja Viana Cotia SP. No
dia da prova só poderá retirar o kit o atleta que mora em outro estado, interior e litoral das 6:30hrs
às 7:30hrs.
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 terceiros 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.

REGULAMENTO POR EQUIPE
Equipe com maior numero de inscritos:
Será premiado com troféu a equipe que inscrever o maior numero de atletas,masculino e feminino.
Só será aceito atletas que tiver o nome da equipe na ficha de inscrição. Não será permitido incluir
atleta na lista no dia da corrida.
Equipe masculina e feminina:
A equipe poderá escrever no mínimo 5 atletas do mesmo sexo.
Serão computadorizado os 5 melhores tempos da equipe a soma dos pontos será observada
na ordem de chegada utilizado a contagem aritmética, sendo campeã a equipe que tiver o
menor número de pontos na somatórias dos 5 primeiros da sua equipe. Em caso de empate
será campeão a equipe que tiver o melhor atleta colocado na prova, ordem, masculino. Em
caso de empate será campeã a equipe que tiver a melhor atleta colocada na prova pela ordem
feminina. .

FAIXAS ETÁRIAS
Obs.: A categoria será determinada pelo ano de nascimento, ou seja, idade em 31/12/2018
MASCULINO

FEMININO

15 a 17 anos
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 anos em diante

15 a 17 anos
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 anos em diante

PREMIAÇÃO.
Todos os participantes que concluírem a corrida e caminhada receberão medalha de participação.
Os atletas premiados na classificação geral, não serão premiados na categoria por faixa etária.

PREMIAÇÃO GERAL CORRIDA 5 KM
Classificação Geral (Masculino e Feminino)
1º Lugar- troféu
2º Lugar-troféu
3º Lugar-troféu
4º Lugar-troféu
5º Lugar-troféu
Premiação: Categoria Faixa Etária (Masculino e Feminino)
1º Lugar- troféu
2º Lugar-troféu
3º Lugar-troféu
Premiação por equipe mista (equipe com o maior numero de inscritos (corrida 5 km)
1º Lugar- troféu

Premiação por equipe masculina ( 5 atletas )
1º Lugar- troféu
2º Lugar-troféu
3º Lugar-troféu
Premiação por equipe feminina ( 5 atletas )

1º Lugar- troféu
2º Lugar-troféu
3º Lugar-troféu
PROGRAMAÇÃO
07h30min - AQUECIMENTO
07h50min -CONCENTRAÇÃO NA LINHA DE LARGADA
08h - LARGADA 5ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DE COTIA (todas as modalidades)
09h00min - CERIMONIA DE PREMIAÇÃO.

MAPA DO PERCUSO
CORRIDA

CAMINHADA

