REGULAMENTO
LARGADA: As 08h da manhã do dia 07 setembro de 2018
LOCAL: ACADEMIA POWER CLUB, no terreno em frente a mesma. (Próximo ao
terminar de ônibus da Lagoa).
PROMOÇÃO: Acorsj e Corre santa Catarina

A corrida VOLTA DA LAGOA DA CONCEIÇÃO está em sua 12° edição
acontecerá no dia 07 de setembro 2018 com quaisquer condições climáticas. A
corrida terá distância de 4 km e 10,700 km, individual e revezamento.
INDIVIDUAL 10,700 km
INDIVIDUAL - 4 KM
REVEZAMENTO, o primeiro atleta corre 5 km e segundo corre 5,700

MAPA DO PERCURSO.

PREMIAÇÃO 10 Km
Individual: troféu para os 5 primeiros geral (masc/fem);
Individual: troféu para 3 primeiros nas categorias individual.
Revezamento: troféu para 3 primeiros.
CATEGORIAS 10 Km:
Troféu para os 3 primeiros categoria Masculino
Faixa 1: de 15 a 19 anos
Faixa 2: de 20 a 24 anos
Faixa 3: de 25 a 29 anos.
Faixa 4: de 30 a 34 anos
Faixa 5:de 35 a 39 anos
Faixa 6: de 40 a 44 anos
Faixa 7: de 45 a 49c anos
Faixa 8: de 50 a 54 anos
Faixa 9: de 55 a 59 anos
Faixa 10: de 60 a 64 anos

Faixa 11: de 65 a 69 anos
Faixa 12: 70 acima
CATEGORIAS 10 Km:
Troféu para as 3 primeiras categoria Feminina
Faixa 1: de 15 a 24 anos
Faixa 2: de 25 a 29 anos.
Faixa 3: de 30 a 34 anos
Faixa 4 de 35 a 39 anos
Faixa 5: de 40 a 44 anos
Faixa 6: de 45 a 49 anos
Faixa 7: de 50 a 54 anos
Faixa 8: de 55 a 59 anos
Faixa 9: de 60 acima

REVEZAMENTO
Dupla Masculina
Dupla Feminina
Dupla Mista
PREMIAÇÃO 4 km:
Troféu somente para os 5 primeiros na geral Masculino e Feminino.
Medalhas de participação para todos que completarem o percurso.
A entrega da premiação aos vencedores será após a chegada do último atleta.
INSCRIÇÕES:
As inscrições poderão ser realizadas através de formulários próprios disponíveis nos site
www.acorsj.com.br
ATENÇÃO IDOSO.
O idoso pago 50% da inscrição em cima do segundo lotes com direito ao kit.

10 KM .
1° Lote R$ 50,00 (cinquenta reais) até 31/07/2018. Com kit
2° Lote R$ 60,00 (sessenta reais) até 25/08/2018. Com kit
ATENÇÃO IDOSOS.
O idoso paga 50% da inscrição em cima do segundo lote.
IDOSO

4 km
1° Lote R$ 40,00 (quarenta reais) até 31/07/2018. Com kit
2° Lote R$ 50,00 (cinquenta reais) até 25/08/2018. Com kit
IDOSO
Lote R$ 25,00 (vinte cinco reais) até 25/08/2018 COM KIT

Dupla
1° Lote R$ 100,00 (cem reais) até 31/07/2018.
2 ° Lote R$ 120,00 (cento vinte reais) até 25/08/2018.
KITS:

O tamanho da camiseta escolhido pelo participante no ato da inscrição não poderá ser trocado em
hipótese alguma na hora da retirada do kit.

1. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que
não cumprirem este artigo;
2.A retirada de kits por terceiros, só poderá ser efetivada mediante apresentação do comprovante
de inscrição com o respectivo recibo de pagamento e cópia (Xerox) do documento de identidade do
atleta inscrito;

3.No momento da retirada do KIT, todo atleta e/ou responsável deverá conferir o cadastro (dados
completos) e o seu número de peito;
4.Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. Caso o cadastro do atleta esteja
incompleto ou incorreto, sua informação pós prova como classificação e tempo serão diretamente
comprometidas;

5.O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição vertical. Observar as instruções
fornecidas junto ao número de peito;
6.O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta quando se observar por algum
fiscal à falta do uso do chip;

7. O chip de cronometragem.

ATENÇÃO ENTREGA DO KIT NO DIA SOMENTE PARA ATLETAS DE
FORA DA GRANDE FLORIANOPOLINS , DEVEM ENVIAR UM EMAIL PARA SEPARA SEUS KITS.

O uso do chip é somente para atletas de corrida.

Retirada do kit:
Dia: 06/09/2018
Local: Endereço: a definir

ATENÇÃO:
Não haverá devolução do dinheiro das inscrições as trocas poderão ser feita até dia
20/08/2018 após essa data somente com o pagamento da taxa como consta no regulamento.

Em caso de desistência o atleta não terá direito a devolução do pagamento realizado. Caso
o atleta não compareça para retirada do seu kit, poderá autorizar um representante munido
de documento.
O não comparecimento, o mesmo perderá o direito ao seu kit.

Após o pagamento de inscrições realizadas, o atleta não terá direito de
mudanças de categoria.
Ex: Se o Atleta estiver inscrito na corrida de 10 km, e queira trocar para corrida
de 3 km ou vice versa o mesmo pagará uma multa no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais).
ATENÇÃO:
Para que o atleta queira reivindicar sua colocação no resultado da corrida, o mesmo deverá
pagar uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), para poder apresentar o recurso por escrito. Sendo
esse recurso analisado por um júri de 4 representante da comissão de organizadores. O valor
será devolvido ao atleta, caso seu recurso seja aprovado. Caso o recurso seja indeferido o
mesmo perderá o valor da taxa paga.

DA SINALIZAÇÃO DO TRAJETO:
O trajeto será sinalizado com placas de identificação, com staffs e cal.
DOS PRIMEIROS SOCORROS E APOIO MÉDICO:
A organização em caso de necessidades fará uso dos serviços de plantão do
Hospital mais próximo, com ambulância no local de largada e chegada.
CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO:

A classificação será por ordem de chegada e por categorias. Tempo bruto na
classificação geral e nas demais categorias tempo liquido.
Os atletas poderão ser desclassificados quando: cortarem caminho.
Utilizarem identificação e numeração de outro atleta.
Utilizar-se de deslealdade contra adversários e extraviarem sua identificação.
O atleta que chegar sem o chip de identificação será desclassificado.
O atleta que não completar o percurso dentro do prazo previsto de 01:45 hora será
desclassificado.

A Acorsj deseja a todos uma boa prova.

AUTORIZAÇAO PARA RETIRADA DE NUMERO E KIT POR TERCEIROS
PROVA:
Corrida Padroeira
NOME COMPLETO:
______________________________________________Autorizo 0 (a) Sr. (a)
____________________________________________________________,

portador (a) do documento tipo
____________________________________________, nº
___________________________________, e telefone nº(____)
______________________________________________________________ a
retirar meu numero e meu kit de participação na prova (ex:10
km),_________________ assumindo inteira responsabilidade por seus atos perante
a organização do evento. Assinando este documento, declaro e confirmo estar de
pleno acordo com os itens descritos no Regulamento da prova e no termo de
responsabilidade.
____________________________________________.
LOCAL E DATA

___________________________________________________________________
_
Assinatura
RG Nº.
______________________________________________________________
CPF________________________________________________________________
_

