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08/10/2017 - 5ª CORRIDA E CAMINHADA GOMES DA COSTA - 2017
REGULAMENTO
5a Corrida e Caminhada Gomes da Costa – 08/10/2017
A Corrida e Caminhada Gomes da Costa, chega na sua 5ª. Edição fortalecida como a maior corrida de rua do município de Itajai. Com
excelente premiação em dinheiro e kit recheado de brindes. No ano de 2016 o evento teve recorde de inscritos e muitos atletas ficaram de fora
devido o limite técnico determinado no evento – 1700 atletas. Portanto não perca tempo e se inscreva hoje mesmo neste grande evento.
- Caso o atleta não possa comparecer a cerimônia de premiação, o mesmo perde o direito ao prêmio em dinheiro, caso houver. Os troféus não
serão enviados pós evento, mas ficarão disponíveis por 30 dias para serem retirados na sede da Corre Brasil em Balneário Camboriú. É
necessário fazer agendamento prévio por e-mail atendimento@correbrasil.com.br.
- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.
- As assessorias e grupos de corrida, com mínimo de 10 atletas, possuem valores e lotes diferentes. Basta solicitar mais informações
através atendimento@correbrasil.com.br
- Antes de fechar sua inscrição, consulte grade de camiseta, disponível no site da Corre Brasil, pois não realizamos troca de tamanho
- Importante, conferir os dados do atleta durante a entrega de kit, pois no dia da prova não realizamos alterações de cadastro
- Todo atleta inscrito nas provas da Corre Brasil automaticamente tem direito a um seguro de vida.
CATEGORIAS:
Corrida 5km - cadeirantes
Corrida 5km e 10km – Funcionários GDC e Aberta ao público
Caminhada 3km
Percurso é todo em piso asfáltico e praticamente plano. Vide imagem de percurso e altimetria anexo.
Largada: 08 de outubro de 2017 – Centreventos Itajaí
Av. Ministro Victor Konder, 303 - Centro - Itajaí – SC
Horário: 8h
A Solenidade de Premiação se inicia as 9h45m
As provas acontecerão com qualquer condição climática.
PREMIAÇÃO
Geral:
Na Classificação Geral 5k e 10k (funcionários Gomes da Costa e Público geral) masculino e feminino, os atletas serão premiados do 1º ao 5º
lugar, com dinheiro e troféu.
O atleta premiado no GERAL, não recebe a premiação nas categorias.
*Para critérios de classificação geral será utilizado o tempo bruto e para a classificação por faixa etária será o tempo liquido.

Categorias:
Nas categorias Faixa Etária (masculino e feminino), os atletas serão premiados no 1º com dinheiro e troféu e do 2º. ao 5º lugar com troféu.
Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha de participação.
Nas categorias Colaborador GDC (masculino e feminino – 5k e 10k), os atletas serão premiados no 1º ao 5º lugar com troféu e dinheiro. Todos
os atletas que completarem a prova receberão medalha de participação.

Informações Geral Premiação:
Portanto, para aqueles que receberem a premiação em dinheiro é indispensável a apresentação da Carteira de Identidade original. Em
hipótese alguma será permitido algum representante no pódio substituindo o atleta premiado, e ainda só terão direito à premiação em dinheiro
e aos troféus, bem como aos sorteios de brindes, os atletas que estiverem presentes no local da cerimônia de premiação com a camiseta
oficial do evento entregue no kit 2017 salvo casos posteriores de saúde), ou seja, Centreventos Itajaí Av. Ministro Victor Konder, 303 - Centro Itajaí - SC- a partir das 9:45hs do dia 08/10/2017.
As premiações em dinheiro serão feitas através de dinheiro no dia do evento. Os premiados deverão apresentar documento de RG e CPF.
Para efeito de classificação, somente será considerada a apuração final dos resultados emitida através de processamento de dados oficiais
do evento.
Não serão enviados troféus pós evento aos vencedores que não estiveram presentes na cerimônia de premiação, mas ficarão disponíveis por
30 dias para serem retirados na sede da Corre Brasil em Balneário Camboriú. É necessário fazer agendamento prévio por e-mail
atendimento@correbrasil.com.br.

OS ATLETAS PREMIADOS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE UTILIZAR A CAMISETA OFICIAL DO EVENTO ENTREGUE NO KIT 2017 PARA
SUBIR AO PÓDIO E TER DIREITO A PREMIAÇÃO.
PREMIAÇÃO:
Categoria funcionários GDC - (masculino e feminino – 5km)
1o. Lugar – R$ 300,00 + Troféu + brindes
2o. Lugar – R$ 200,00 + Troféu + brindes
3o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
4o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
5o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
Total: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)
Categoria Geral - (masculino e feminino 5km)
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1o. Lugar – R$ 400,00 + Troféu + brindes
2o. Lugar – R$ 250,00 + Troféu + brindes
3o. Lugar – R$ 200,00 + Troféu + brindes
4o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
5o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
Total: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
PREMIAÇÃO:
Categoria funcionários GDC - (masculino e feminino – 10km)
1o. Lugar – R$ 300,00 + Troféu + brindes
2o. Lugar – R$ 200,00 + Troféu + brindes
3o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
4o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
5o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
Total: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)
Categoria Geral - (masculino e feminino 10km)
1o. Lugar – R$ 400,00 + Troféu + brindes
2o. Lugar – R$ 250,00 + Troféu + brindes
3o. Lugar – R$ 200,00 + Troféu + brindes
4o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
5o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
Total: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Categoria Faixa Etária 5km e 10km (masculino e feminino)
1o. Lugar – R$ 50,00 + Troféu + brindes
2o. Lugar – Troféu + brindes
3o. Lugar – Troféu + brindes
4o. Lugar – Troféu + brindes
5o. Lugar – Troféu + brindes
Total: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)
CATEGORIAS - CORRIDA 5k
Masculino
A - 16 a 24 anos
B - 25 a 34 anos
C - 35 a 44 anos
D - 45 a 54 anos
D - 55 a 64 anos
F - 65 a 69 anos
G - acima de 70 anos
Feminino
H - 16 a 24 anos
I - 25 a 34 anos
J - 35 a 44 anos
K - 45 a 54 anos
L - 55 a 64 anos
M - 65 a 69 anos
N - acima de 70 anos
O e P - CADEIRANTES 5km - Masculino e Feminino
1o. Lugar – R$ 100,00 + Troféu + brindes
2o. Lugar – Troféu + brindes
3o. Lugar – Troféu + brindes
CADEIRANTES - O atleta que participa da competição com o auxílio de cadeira de rodas esportiva (somente com cadeira de 3 rodas) ou para
competições, não sendo permitido o uso de cadeiras de uso social (diário), cadeiras motorizadas ou auxílio de terceiros. É obrigatório o uso de
capacete.

Não haverá premiação na caminhada
Medalhas de participação para todos que completarem a prova.

CATEGORIAS - CORRIDA 10k
Masculino
A - 18 a 24 anos
B - 25 a 34 anos
C - 35 a 44 anos
D - 45 a 54 anos
E - 55 a 64 anos
F - 65 a 69 anos
G - acima de 70 anos
Feminino
H - 18 a 24 anos
I - 25 a 34 anos
J - 35 a 44 anos
K - 45 a 54 anos
L - 55 a 64 anos
M - 65 a 69 anos
N - acima de 70 anos
Não haverá premiação na caminhada
Medalhas de participação para todos que completarem a prova.
VALOR TOTAL DE PREMIAÇÂO: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
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Lote único - Taxa de Inscrição: R$ 35,00 (trinta reais) + Taxas
INSCRIÇÕES ON-LINE
Para realizar sua inscrição acesse o site: www.correbrasil.com.br, e acesse o link do site Foco Radical, e preencha o formulário de cadastro e
siga as instruções contidas no site.
A inscrição é de caráter intransferível e não serão devolvidos os valores relativos à taxa de inscrição. Não aceitamos outra modalidade de
pagamento a não ser a estabelecida no item anterior. As inscrições acontecem somente pelo site, entre os dias 19 de março até dia 25 de
setembro ou alcançar o limite técnico de 1700 participantes.
- Importante: Tamanho de Camisetas – conforme disponibilidade em estoque no momento da retirada
- Importante, conferir os dados do atleta durante a entrega de kit, pois no dia da prova não realizamos alterações de cadastro
- Todo atleta inscrito nas provas da Corre Brasil automaticamente tem direito a um seguro de vida.

ENTREGA DE KIT
Local: Centreventos Itajaí
Av. Ministro Victor Konder, 303 - Centro - Itajaí – SC
07/10/2017 (sábado) – das 14h às 19h - Entrega dos kits da Corrida e Caminhada (para não funcionários e funcionários da Gomes da Costa)
08/10/2017 (domingo) - das 6h30m às 7h30m - Entrega dos kits da Corrida e Caminhada (EXCLUSIVO - Somente funcionários GDC) ATENÇÃO: Não serão entregues kits após as 7h30m
O kit é composto por uma camisa promocional do evento, sacola, squezze, boné, número de peito e brinde do patrocinador. Após o
recebimento do kit, o atleta deverá conferir seus dados no local com bastante atenção.
Para retirar o kit, é indispensável a apresentação de:
- Documento de identidade (com foto)
- Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição.
Não será permitida a entrega de kit fora do horário previsto no regulamento.
- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente sem
prévio aviso.
Haverá estacionamento gratuito no evento junto a arena.
PRAZO DE CONCLUSÃO DA PROVA
Todos os atletas deverão concluir o percurso da Corrida no tempo máximo de 1h30m (uma hora e trinta minutos) porque expirado tal prazo
será desativado o esquema de segurança; infraestrutura e atendimento médico, sobretudo, isentando a Organização de quaisquer riscos e
acidentes.
SEGURANÇA E APOIO
A segurança do evento será efetuada pelo CODETRAN - Itajaí
DISPOSIÇÕES GERAIS
O percurso será realizado num trecho plano e todo asfaltado e com um pequeno trecho de paralelepípedos. O número recebido no “kit” do
atleta deverá ser afixado na parte frontal da camiseta ou cintura e não poderá ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Os
nomes da prova e dos patrocinadores deverão ser preservados, sob pena de desclassificação. Não será permitido ao atleta correr sem
camiseta. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta, como forçar ou impedir passagem; será passível de
desclassificação.
Haverá 02 postos de água, durante o percurso de 5km e 4 postos de água durante o percurso de 10km.
As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção da prova. Os casos omissos serão resolvidos
unicamente pela Comissão Organizadora. Haverá controle de passagem de atletas no percurso e chegada. Reclamações deverão ser feitas
por escrito e entregue a direção da prova em até 15min após divulgação do resultado extra oficial.

Os exames antidoping serão feitos nos 5 primeiros atletas melhores colocados masculino e feminino 5km e 10km, mediante a solicitação da
organização, obedecendo a Norma 07 e anexos da CBAT.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 5km, 10km e caminhada de 3km.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica
que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação nesta PROVA (que
incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a N4 Eventos Esportivos e Feiras Ltda (Corre Brasil Marketing Esportivo), seus
organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios
de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e
também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser
retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo,
declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as
mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no
andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em
qualquer tempo.
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7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo
meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas
em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Corre Brasil Marketing Esportivo, organizadores, mídia e patrocinadores.
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e
qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA.
VOLTAR

Atendimento assessorias e atletas: atendimento@correbrasil.com.br
Parcerias e novos projetos: projeto@correbrasil.com.br

REDES SOCIAIS:

Todos os direitos reservados - CORRE BRASIL - © 2017
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