2ª CORRIDA DAS ÁGUAS DE CAMBORIÚ
4,5 KM
DATA- 18/03/2018- DOMINGO

REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO: ÁGUAS DE CAMBORIÚ

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
7h30min - Início da entrega do número de peito e chip descartável e sacolinha do evento
que serão entregues no ginásio.
9h00min - Largada da Corrida
Local de Largada e Chegada:
Ginásio Municipal de Esportes Irineu Bornhausen
Rua: Maria da Glória Pereira – Centro
Camboriú, SC | CEP: 88.340-000
PERCURSO
A Prova 4,5 km:

O percurso da corrida inicia na frente do Ginásio Municipal de Esportes no
centro, sentido Rua Gustavo Richard, seguindo pela Rua José Francisco Bernardes
até a Rua Porto Velho (virando à direita) seguindo pela Av. Minas Gerais, até o
Ginásio Municipal de Esportes.

INSCRIÇÕES (Limite: 250 vagas)

TAXA DE INSCRIÇÃO

Doação solidária de 5 (cinco) litros de leite INTEGRAL que serão destinados para
as seguintes Instituições:
1)Fundação Lar da 3ª Idade Pe. ANTONIO LUIS Dias, localizada na Rua Coronel
Benjamim Vieira, 447 – Centro – Camboriú.
2 )Associação Lar Maternal Bom Pastor, localizada na Rua Rio Paraíba, 385 – Rio
Pequeno – Camboriú.

As inscrições serão encerradas no dia 16/03/2018 ou até atingir o limite de 250
(duzentas e cinqüenta) vagas.

KIT ATLETA:
Todos participantes inscritos na prova recebem:





Número de peito com identificação do nome do atleta,
Chip descartável,
Camiseta alusiva ao evento.
Bolsinha do evento

*Todos os concluintes receberão: MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO,
HIDRATAÇÃO e KIT FRUTAS.

PREMIAÇÃO
GERAL MASCULINO E FEMININO – 4,5 km
Classificação | Premiação
1º Lugar: Troféu
2º Lugar: Troféu
3º Lugar: Troféu

CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO – 4, 5 km
As categorias são as seguintes:
16/24 - 25/44 - 45/60 e 61 anos acima.
Classificação | Premiação
1º Lugar: Troféu
2º Lugar: Troféu

3º Lugar: Troféu
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º – Estará disponível um local para os participantes deixarem e retirarem seus pertences,
portanto, somente serão recebidas bagagens acondicionadas em sacolas, bolsas ou mochilas.
Art. 2º – Não será permitido ao atleta correr sem camiseta.
Art. 3º – O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não poderá ser
removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda irregularidade ou atitude
antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou forçar passagem dentro do
funil de chegada será passível de desclassificação.
Art. 4º – Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente trajado com
calçado e camiseta.
Art. 5º – As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção
da prova.
Art. 6º – As premiações serão entregues somente no dia do evento e horário programado ao
atleta ou representante, caso não seja retirado, não nos responsabilizamos pelo envio.
Art. 7º – A Corrida acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada
caso alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes.
Art. 8º – Ao proceder á inscrição, o participante declara-se conhecedor do Regulamento, como
também declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando a Organização de qualquer
responsabilidade.
Art. 9º - Cada atleta é responsável pelo seu próprio CHIP, assim, deixando a ORGANIZAÇÃO
totalmente isenta de qualquer problema que venha a ocorrer, como no caso de perda ou danos
que venha interferir na não leitura pelo sistema de chip e no seu resultado de prova;
Art. 10º - O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com
bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do participante. O “pacing”
somente será permitido se o acompanhante estiver devidamente inscrito na prova.

Art. 11º- As colocações serão definidas pela apuração do tempo bruto para os três primeiros
colocados geral nas distâncias. As demais classificações (categorias) serão definidas pelo
tempo liquido gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos
tapetes de cronometragem;

Art. 12º - Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, reembolso ou crédito
para corridas futuras;

Art. 13º - A Organização poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou limitar
o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio;

Art.14º – Na inscrição o atleta poderá escolher o tamanho da camiseta entre baby look
tamanho único feminino (correspondente ao tamanho M feminino) ou tamanhos P-M-G-GG-EG.
Art.15º – A organização poderá a qualquer momento, modificar cores, especificações técnicas,
logotipo, acabamento e itens do kit de corrida, em função de necessidades, disponibilidade
técnica, adequação ao visual e a novos patrocinadores, e/ou questões estruturais, sem aviso
prévio;
Art. 16º – Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta quando da retirada do kit. Será
entregue o tamanho solicitado na inscrição;
Art.17º - Não serão entregues kits após o período de kits determinado pela organização. Os kits
não retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum motivo ou circunstância.
Art.18º - Os participantes são integralmente responsáveis por toda e qualquer despesa que
venha a ter para participar da 2ª CORRIDA DAS ÁGUAS DE CAMBORIÚ, tais como:
Transporte, hospedagem, alimentação, antes, durante e depois do evento.
Art. 19º – Todos os participantes do evento, atletas, staffs, apoio, organizadores e publico em
geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a 2ª CORRIDA DAS ÁGUAS
DE CAMBORIÚ, patrocinadores, apoiadores e a organização da corrida;

Art. 20º - Para conhecimento de TODAS as pessoas que estiverem de alguma forma
participando da corrida direta ou indiretamente, a organizadora do evento, estará utilizando
DRONE para captura de imagens de todo o percurso, assim eventualmente o equipamento
pode esporadicamente se aproximar dos corredores, assim o corredor deve ter o máximo de
cuidado para sua própria segurança.

Art. 21º – Atletas suspensos pela CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo não poderão
participar;
Art. 22º – Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora.
Art. 23º – A participação na 2ª CORRIDA ÁGUAS DE CAMBORIÚ implica a aceitação total e
irrestrita de todos os itens constante deste regulamento.

Informações gerais sobre o evento:

Telefone fixo: (47) 99147-8068- ÁGUAS DE CAMBORIÚ
Celular/whatsapp: (47)99147-8068- Falar com Raquel

