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CORRIDAS 2017

RESULTADOS

QUEM SOMOS

REVISTA

MIDIAS SOCIAIS

PARCEIROS

CONTATO

CORRIDA PELA PAZ - NO DROGAS - REGULAMENTO

A Corrida pela Paz será realizada na BEIRA MAR CONTINENTAL, Florianópolis em Santa Catarina, no domingo, dia 15 de Outubro de 2017 –
Organização Corre Brasil
A largada de 5 km e 10 km está prevista para as 08h, e a dos caminhantes de 3 km para às 08h05min. O horário da prova ficará sujeita às
alterações em razão de eventuais problemas de ordem externa como suspensão no fornecimento de energia ou orientação policial, dentre outros.
Após a largada, na Ponta de Leal os corredores e caminhantes, seguirão pela Av. Beira Continental no sentido ponte. Os caminhantes farão o
retorno na placa de orientação, os corredores dos 5km e 10 Km (2 voltas) farão o retorno em frente a guarda municipal de Transito de
Florianópolis, no bairro Coqueiros (VER TRAJETO). ATENÇÃO SEGUIR AS PLACAS DE ORIENTAÇÃO.
INSCRIÇÕES
A inscrição da prova CORRIDA PELA PAZ 2017 – NO DROGAS – Beira Continental - Florianópolis é pessoal e intransferível, não podendo qualquer
pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar os
organizadores do evento, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o
atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na
prova.
As inscrições poderão ser realizadas da seguinte forma:
Inscrições online: Com cartão de credito ou boleto no site Foco Radical. www.focoradical.com.br
KIT CONTÉM
Numeral de peito, camiseta em poliamida, Chip de Cronometragem e outros brindes a serem definidos.
CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA
O evento será aferido com cronometragem eletrônica. Os chips são de uso descartável, dispensando a devolução após o uso. Os chips são
pessoais e intransferíveis e só poderão ser alterados mediante autorização da organização.
O EVENTO
O projeto “CORRIDA PELA PAZ”, idealizado pela ONG - NO DROGAS – EV7 Organizações, é organizado pela Corre Brasil e Grupo Novocomm, E
será realizada no dia 15 de outubro de 2017 – é um desdobramento de um programa maior denominado “Conscientização pela Paz”, que vem
sendo realizado em Florianópolis desde 2008. O projeto, com o apoio de várias entidades e empresas nacionais e internacionais, recebe mais de
3.000 participantes realizando assim um maravilhoso evento de corrida de rua. Partindo de um percurso de 5 km ou 10 km de corrida, ou 3 km de
(caminhada), tendo como intenção de reunir pessoas para confraternizarem e incentivar a prática do esporte, substituir a violência por uma cultura
de paz aliada a uma vida sem drogas, promovendo espaços para reflexão e formação de ações voltadas para a temática da cultura da paz. É
importante lembrar que toda esta realidade de violências, principalmente às ligadas ao consumo indiscriminado de drogas, presentes no cotidiano
dos catarinenses vem merecendo destaque e preocupação por parte de nossas autoridades sejam elas do poder executivo, legislativo ou
judiciário. Nisso, pode-se destacar “O Pacto pela Paz”, instituído pela ONU, do qual o Brasil é signatário. A Declaração e Plano de Ação para uma
Cultura de Paz, aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 13 de setembro de 1999, elegeu a década 2001-2010
para dedicação integral a uma Cultura de Paz e Não-Violência no mundo, principalmente entre as crianças, sendo obrigação dos países
signatários o resgate de valores, atitudes, tradições e estilos de vida voltados para a Paz com sua incorporação a nossa conduta diária.
DA ARRECADAÇÃO
Os recursos serão destinados ao pagamento das despesas do evento.
Os alimentos arrecadados serão destinados ao Cantinho do Idoso e outras entidades a se definir - www.cantinhodosidosos.com
REGULAMENTO
1 - Da participação
1.1 - Poderão participar atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 10 anos (caminhada), e Corrida divididos em categorias de cinco em
cinco anos até máxima de 70 anos em diante;
1.2 - Atletas de portadores de necessidades especiais - PNE;
1.3 – Para participação sugere-se vestir a camiseta fornecidas pela organização;
2 – Das Categorias 5k e 10k
2.1 – Masculino e Feminino
16/18 – 24 anos
25 – 29 anos
30 – 34 anos
35 – 39 anos
40 – 44 anos
45 – 49 anos
50 – 54 anos
55 – 59 anos
60 – 64 anos
65 – 69 anos
70 anos em diante
PNE – 1 – Visual c/ guia
Mem. Sup
Mem.Inf
Cadeirante
3 – Do Nascimento
3.1 - Para composição nas categorias valerá o ANO DE NASCIMENTO
4 - Da idade

https://www.correbrasil.com.br/regcorridapaz

1/3

21/09/2017

Meia Maratona | Corrida | Corre Brasil | reg.corrida pela paz

4.1 - A idade mínima para participação na prova será de 16 anos para 5k e 18 anos 10k. Portanto, nos formulários para inscrições, os campos
onde exigem consentimento dos pais deverão ser preenchidos corretamente ou trazer autorização prescrita a punho com os números dos
documentos devidos.
Na categoria CAMINHADA a idade mínima será de DEZ (10) anos acompanhado pelo seu responsável.
5 - Da Retirada do Kit
Local indefinido
SEXTA FEIRA DIA 13/10/2017 dás 09:00 às 18:00h
SABADO DIA 14/10/2017 dás 09:00 às 12:00h
5.1 - Da entregado alimento
SEXTA FEIRA DIA 13/10/2017 dás 09:00 às 18:00h
SABADO DIA 14/10/2017 dás 09:00 às 12:00h
Local indefinido
6 - Do pagamento das inscrições
6.1 - As inscrições serão pagas através de cartão de crédito ou boleto a vista pelo site oficial do evento www.correbrasil.com.br - inscrições – valor
de R$ 40,00 reais + 1 Kg de alimento não perecível, entregues no dia da retirada do kit.
7 - Da premiação – 5K e 10K:
1º lugar geral masculino troféu + Notebook;
2º lugar geral masculino troféu + Bicicleta;
3º lugar geral masculino troféu + Bicicleta;
4º lugar geral masculino troféu + Relógio
5º lugar geral masculino troféu + Relógio;
1º lugar geral feminino troféu + Notebook;
2º lugar geral feminino troféu + Bicicleta;
3º lugar geral feminino troféu + Bicicleta:
4º lugar geral feminino troféu + Relógio
5º lugar geral feminino troféu + Relógio
?
7.1 - 1º ao 5º. lugar categorias (5k e 10k) masculino – Troféu;
7.2 - 1º ao 5º. lugar categorias (5k e 10k) feminino – Troféu;
7.3 - Atletas de portadores de necessidades especiais - PNE – 1º, 2º e 3º lugares Troféu;
7.4 - Medalhas de participação para todos aqueles que completarem as provas.
Todo o participante que estiver devidamente inscrito, que passar a linha de chegada receberá medalha de participação.
8 - Das informações
8.1 - Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail: atendimento@correbrasil.com.br
8.2 – ATENÇÃO: Serão premiados primeiramente as categorias de forma decrescente primeiro 10k e depois 5k (começando pelos corredores
mais idosos até os corredores mais jovens)
9 - Das inscrições On-line
9.1 - As inscrições On-line poderão ser realizadas até às 28-11-2017 de dezembro através do Site: www.focoradical.com.br
9.2 – As inscrições poderão ser encerradas quando atingirem o número de 3000 participantes.
10 – VALOR DAS INSCRIÇÕES
Será cobrado R$ 40,00 + taxas, que se reverterá nas despesas do evento, e + 1kg de alimento não perecível em prol do ASILO CANTINHO DO
IDOSO DE RATONES, de igual forma para os corredores e participantes da caminhada.
11 - CAMINHADA
Os interessados em participar da caminhada, também deverão fazer as suas inscrições normalmente e retirar sua camiseta de participação no
mesmo horário e local da retirada dos kits dos corredores. 12. O percurso será de 3 Km, no mesmo trajeto da corrida. Além da camiseta, todos
que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.
13 – MENORES DE 16 ANOS
Menores 16 anos deverão apresentar autorização dos responsáveis para participar.
14 - Das disposições gerais
14.1 - Poderá ocorrer desclassificação por não passarem em postos de controle, abandono do trajeto, atitude anti-desportiva, ou por determinação
médica ou da arbitragem.
14.2 - Haverá unidades móveis de atendimento médico.
14.3 - Toda a estrutura de apoio será mantida aos atletas que completarem ou estiverem participando da prova;
14.4 - É obrigatório o atleta fixar o número no peito da camiseta, sob pena de desclassificação;
14.5 - Para a participação é importante vestir a camiseta doada pela organização, pelo motivo pacifico da paz.
14.6 – Os patrocinadores e organizadores do evento, não se responsabilizarão por qualquer dano físico ou material que possa vir a ocorrer
durante a realização do mesmo.
14.7 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
14.8 - O evento ocorrerá sob quaisquer condições climáticas, sendo cancelada somente em casos extremos como temporais, raios e/ou situações
que ofereçam riscos aos participantes.
14.9 - O atleta deverá correr com um numeral de identificação na parte da frente da camisa, facilitando a visão dos staffs, não podendo esconder
a marca de patrocinador com pena de desclassificação.
14.10 - O percurso deverá ser respeitado não sendo permitido que o atleta faça outro trajeto, que não seja o oficializado pela organização.
14.11 - O (a) atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada
através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais
ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data.
14.11 - Atletas sem camisa, e sem número de identificação não poderão passar pelo funil de chegada e tampouco retirar a medalha de
participação.
14.12 - Será desclassificado o atleta que não concluir todo trajet da prova.
14.13 – A regras da prova seguem as Normas da Cbat.
VOLTAR
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Atendimento assessorias e atletas: atendimento@correbrasil.com.br
Parcerias e novos projetos: projeto@correbrasil.com.br
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