3ª CORRIDA E CAMINHADA DE PIRACITY

REGULAMENTO

PROVA DE 21 KM, 10 KM, 5 KM CORRIDA e CAMINHADA
1. O Evento:
Realização: STUDIO ALONG PILATES, FISIO MIX, L’ ÉQUILIBRE, BELLA FITNESS
Apoio: Secretária de Esportes-SESPORTE
Local da Largada e Chegada: Dia 12/11/2017 na Rua Conselheiro Pedreira, 97- Em
frente à Lanchonete SOPE, Distrito de Pirabeiraba-Localizado as margens da BR101 entrada Viaduto km 27 - SC 418 (Dona Francisca)
Cidade: Joinville-SC
OBJETIVO DO EVENTO: “Realizar um dia de lazer familiar e esportivo aos
participantes, promovendo saúde e qualidade de vida”.
2. Programação:
7:00h – Recepção dos atletas
7:30h – Aquecimento
8:00h – Largada da Corrida e Caminhada
10:30 – Início da Premiação
3. Público- Alvo
A prova é destinada a atletas profissionais e amadores sem distinção de sexo, que
se encontre em perfeito estado de saúde.
4. Percurso
4.1. Corrida 10 km
Será realizada com largada e chegada em frente a Lanchonete SOPE na Rua
Conselheiro Pedreira 97, entrando a direita na Rua Vereador Guilherme Zuegue,
entrando a direita na Rua Olavo Bilac seguindo até em frente à praça onde será
feito contorno pelos cones e retornando pela mesma rua do lado esquerdo, após
entrando a direita e continuando Guilherme Zuegue, entrando na Eugênio Ernesto
Kunde, atravessando a Rua Olavo Bilac (estrada Dona Francisca) e entrando a
direita na Rua João Eberhardt e virando a esquerda a Rua Conselheiro Pedreira, e
seguir pele rua Paulo Schramm, continuando na Estrada Major Lima ate o 7km,

retornado pela rua Paulo Scharamm continuado pela Conselheiro Pedreira ate a
chegada na frente da lanchonete SOPE.
4.2. Corrida e Caminhada 5 km
Será realizada com largada e chegada em frente a Lanchonete SOPE na Rua
Conselheiro Pedreira 97, entrando a direita na Rua Vereador Guilherme Zuegue,
entrando a direita na Rua Olavo Bilac seguindo até em frente à praça onde será
feito contorno pelos cones e retornando pela mesma rua do lado esquerdo, após
entrando a direita e continuando Guilherme Zuegue, entrando na Eugênio Ernesto
Kunde, atravessando a Rua Olavo Bilac (estrada Dona Francisca) e entrando a
direita na Rua João Eberhardt e virando a direita na rua Conselheiro Pedreira ate a
chegada na frente da lanchonete SOPE.
4.2. Corrida 21 km
Será realizada no mesmo percurso porém ao final da rua João Eberhardt, entra a
esquerda na rua Conselheiro Pedreira e seguir, entrar a direita pela rua Paulo
Schramm seguindo e continuando na Estrada Major Lima, entrando a direita e
seguir na Estrada Fazenda até o limite com a rua Estrada da Ilha, fazendo o
contorno e retornando pelo mesmo percurso até a rua Conselheiro Pedreiro no
ponto da largada. Apenas 01 (uma) volta chegando na Lanchonete SOPE.

5. Retirada do KIT (número de peito, camiseta, chip descartável)
A retirada antecipada dos kits acontecerá no dia 11(onze) de novembro- Sábado,
na loja DECATHLON - Rua XV De Novembro nº 2805, Bairro Glória.
O horário de retirada dos kits no sábado será das 10h às 16h.
O kit só poderá ser retirado mediante a apresentação do comprovante de inscrição
ou identidade e entrega da doação de 1 kg de alimento não perecível.
Nota: A organização e apoiadores poderão ofertar brindes na retirada de
kits
6. Inscrições Corrida e Caminha
As inscrições serão realizadas, até às 23:59 horas do dia 03/11/2017, ou até atingir
800 inscritos, conforme cronograma descrito no item 7 abaixo.
7. Taxa de Inscrição Corrida e Caminhada
1º Lote Promocional: até o dia 25/10/2017, a taxa de inscrição será de R$60,00
(sessenta reais) para Corrida e R$40,00 (quarenta reais) para Caminhada + 1 (um)
quilo de alimento não perecível, os quais deverão ser entregues na retirada do kit.
2º Lote: de 26/10/2017 até 03/11/2017, a taxa de inscrição será de R$ 70,00
(setenta reais) para Corrida e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para Caminhada +
1 (um) quilo de alimento não perecível, os quais deverão ser entregues na retirada
do kit.
7.1. Em respeito ao Estatuto do Idoso, atletas acima de 60 anos pagarão
50% do valor da inscrição.
7.2. O valor da inscrição contempla número de peito, chip descartável, camiseta,
medalha de participação, kit frutas e água aos concluintes da corrida e caminhada.

Obs: Na caminhada o participante não receberá o chip descartável nem o
número de peito, o restante continua igual aos dos atletas que irão correr.
A organização irá ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais
do evento com cotas limitadas de quantidades PP-P-M-G e GG, sem a
obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho ou cor, no ato da
entrega do kit.
8. A prova será realizada nos naipes, masculino e feminino, conforme
abaixo:
Masculino e Feminino 21 km,10 km e 5 km e Caminhada e TROFÉU PARA O
MAIOR GRUPO/EQUIPE DE INSCRITOS, SOMANDO-SE AS PROVAS DE
21Km, 10Km, 5Km e CAMINHADA.
9. Premiação
9.1. GERAL MASCULINO E FEMININO – 10 km
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar – Troféu
• 4º Lugar – Troféu
• 5º Lugar – Troféu
9.2. GERAL MASCULINO, FEMININO - 5 km
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar – Troféu
• 4º Lugar – Troféu
• 5º Lugar – Troféu
9.2. GERAL MASCULINO, FEMININO - 21 km
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar – Troféu
• 4º Lugar – Troféu
• 5º Lugar – Troféu
PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS: 5 km – 10 km e 21 km
Serão premiados, também, por categoria nos 5 km, 10km e 21 km, com
MEDALHÃO de 1º, 2º e 3º lugar para o Feminino e Masculino, respeitando o
limite de idade nas provas permitida para participar;
•
•
•

5 km: 14-19, 20-24,25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,60+
10 km: 16-19, 20-24,25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,60+
21 km: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+

Todos os participantes que concluírem seus percursos recebem medalha de
participação no evento.
Nota: A organização e apoiadores poderão ofertar brindes no dia da prova
durante a premiação.
10. Hidratação

Serão dispostos de abastecimentos de água durante o percurso. Sendo o
primeiro próximo ao Km 3 e o segundo na chegada. No percurso da prova de 21Km
terá o primeiro ponto de hidratação no 3km depois no 7km, 10km, 12km, 15km,
18km e na chegada.
11. Disposições Gerais
A prova inicia às 8h.
DES. Art. 1º - Expirado o prazo de 2:30 horas será desativado o esquema de
segurança e infraestrutura.
Art. 2º - Todos os inscritos que concluírem a prova receberá kit fruta, medalha de
participação e água.
Art. 3º - Haverá um local definido para os participantes deixarem e retirarem seus
pertences, onde somente serão recebidas bagagens acondicionadas em sacolas,
bolsas ou mochilas.
Art. 4º - Não será permitido ao atleta correr sem camiseta. Sob pena de
desclassificação.
Art.5º - Atletas sem o número de peito serão impedidos de passar pelo funil de
chegada e automaticamente desclassificados se estiverem inscritos na prova. Esta
medida será tomada para que não prejudique o bom andamento da prova e sua
cronometragem.
Art. 6º - 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. 7º - Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente
trajado.
Art. 8º - As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para
a direção da prova.
Art. 9º - As premiações serão entregues somente no dia do evento.
Art. 10º - A 3ª Corrida e Caminhada de PIRACITY, será realizada com o objetivo de
promover qualidade de vida no Distrito de Pirabeiraba- Joinville-SC, bem como
acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada caso
alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes.
Art. 11º - 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. 12º - Ao se inscrever no evento o atleta faz de forma pessoal e intransferível,
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta,
reembolso ou crédito para corridas futuras.
Art. 13º - 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 a que venha interferir na não leitura pelo sistema de
chip e no seu resultado de prova.
Art. 14º - Ao proceder á inscrição, o participante declara-se conhecedor do
Regulamento, como também declara estar em perfeitas condições de saúde,
isentando a organização e patrocinadores da prova de qualquer responsabilidade.
Art. 15º - As colocações serão definidas pela apuração do tempo bruto para os
cinco primeiros colocados geral. As demais classificações serão definidas pelo
tempo liquido gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e
delimitado pelos tapetes de cronometragem.
Art. 16º - A Organização, poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos, elevar os valores ou limitar o número de inscrições, em função de
necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;
Art. 17º -O atleta tem o prazo de 7 (sete) dias após a data do pagamento da
inscrição para solicitar o reembolso de acordo com o código de defesa do
consumidor;
Art. 18º - O resultado da corrida será publicado no site www.km.esp.br
Art. 19º - Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão
organizadora.
13. Informações gerais sobre o evento
Telefone/ whatsapp 0xx(47) 999378467 Alessandra Salomão Blank (Tim)
0xx(47) 991073720 Fatima Correa
0xx (47) 984031993 Samuel
E-mail:alessandra_blank@yahoo.com.br
face: alessandrasaúde e evento face - Corrida Piracity

