REGULAMENTO
4ª MEIA MARATONA ANIVERSÁRIO DE ITAJAI
DATA: 18/06/2017
LOCAL DA LARGADA E CHEGADA
Centreventos de Itajaí

ENTREGA DE KIT Data 17/06/2017 Loja Marcelo Sports de Itajaí Rua Gil Stein
Ferreira 357 centro das 9:00 as 18:00h

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
7h00 – Largada
09h30 - Início da Premiação (tempo limite para completar os 21km)

PERCURSO DA CORRIDA




Prova de 21 km conforme mapa site.
Prova de 21 km Revezamento (duplas), aproximadamente 10,5 km.
A Prova de 5 km corrida rústica de participação conforme mapa site.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas no
site www.ticketagora.com.br, www.chiptiming.com.br e www.focoradical.com.br a partir do
dia 23.02.2017 ou esgotarem as vagas.

Taxa de Inscrição




Primeiro Lote: R$ 69,00 (por atleta) para inscrições feitas até dia 20/04/2017 ou até
o limite de 100 inscritos.
Segundo lote: R$ 79,00 (por atleta) para inscrições feitas de 21/04/2017 a
20/05/2017.
Terceiro lote: R$ 89,00 (por atleta) para inscrições feitas de 20/05/2017 a
12/06/2017.

DESCONTOS: 50% (CINQUENTA POR CENTO) para Atletas com mais de 60 (sessenta)
anos;

ASSESSORIAS: Descontos para grupos com 10 atletas ou mais, solicitar pelo e-mail:
corridassb5@gmail.com

PARATLETA: Inscrição CORTESIA, solicitar pelo e-mail: corridassb5@gmail.com

A inscrição é de caráter intransferível. Não serão devolvidos os valores relativos à taxa de
inscrição, exceto quando solicitados com 30 dias antes do evento.

Todos os atletas com inscrição confirmadas nas provas recebem camiseta, sacola, número
de peito, chip descartável e eventuais brindes dos patrocinadores.

Categorias
Somente poderão se inscrever na 4ª Meia Maratona Aniversário de Itajai atletas que
tiverem idade mínima de 18 anos, completos até o dia 31/12/2017



Para efeito de categoria valerá o ano de nascimento do atleta.
A prova será realizada nos naipes, masculino e feminino, conforme abaixo:

Masculino e Feminino 21 km:


18/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69 e 70+

Revezamento 21 km (duplas)


Masculino, Feminino e Mista.



Corrida rústica de participação de 5 km: NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO POR
CATEGORIA, apenas Geral Masculino e Feminino.

PREMIAÇÃO DAS CORRIDAS:

DA MEIA MARATONA:
Classificação Geral 21 km:


Troféus do 1º ao 5º Lugar da classificação geral.

PREMIAÇÃO CATEGORIAS DA MEIA MARATONA:
Classificação categorias por faixa etária na modalidade 21 km – Masculino e Feminino:


Troféus do 1º ao 3º Lugar de cada categoria.



Revezamento do 1º ao 3 º Lugar de categoria (Masculino, Feminino e Mista)

DA CORRIDA RÚSTICA DE PARTICIPAÇÃO DE 5 km:


Troféus do 1º ao 5ºLugar da classificação geral.



Expirado o prazo de 2h30min (duas horas e trinta minutos) será desativado o
esquema de segurança e infraestrutura do percurso, fechado o sistema de
cronometragem, e liberado o trânsito nas vias do percurso.



Haverá uma zona de corte no km 15, onde os atletas que chegarem após o tempo
de 1h45min serão retirados do percurso para preservação da integridade física do
participante e bom andamento da prova, em virtude de liberação de trânsito
programada.



Hidratação – Haverá postos de hidratação no percurso aproximadamente a cada
3km e na chegada da prova.

*Não haverá premiação em duplicidade.
** Para classificação Geral será utilizado tempo BRUTO e para classificação por faixa
etária, será utilizado o tempo liquido.

DISPOSIÇÕES GERAIS











Estará disponível um local (guarda volumes) para os participantes deixarem e
retirarem seus pertences, portanto, somente serão recebidas bagagens
acondicionadas em sacolas, bolsas ou mochilas. Será desativado após 2h30min
(duas horas e trinta minutos) do evento, não sendo de responsabilidade da
organização por perdas ou furtos de objetos de valor.
Não será permitido ao atleta correr sem camiseta.
Atletas sem o número de peito serão impedidos de passar pelo funil de chegada e
postos de hidratação.
O número de peito deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e seu uso é
obrigatório, sendo passível de desclassificação.
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar
outro atleta ou forçar passagem dentro do funil de chegada será passível de
desclassificação.
Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente trajado
com calçado e camiseta.
As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a
direção da prova.
As premiações serão entregues somente no dia do evento e horário programado
pelo atleta ou representante, caso não seja retirado, não nos responsabilizamos
pelo envio e despesas de correio.
A Corrida acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada
caso alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes.








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.
Não será permitido trocar de prova após sua efetivação.
Haverá um posto de entrega de kit do evento no dia 18.06.2017, em local e horário
a ser definido pela organização. No dia do evento será entregue apenas Numero
de peito e chip.
Os resultados da corrida estarão disponíveis até 72 horas após o evento, no site:
www.gpsports.com.br . Na corrida de participação de 5 km, a classificação será
demonstrada por ordem de chegada e não será por categorias.
Atletas suspensos pela CBAt – não poderão participar;
Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora.

