Regulamento: IV Meia Maratona Ecológica e
Corrida Rústica de Camboriú
01 – IV Meia Maratona Ecológica de Camboriú será realizada no dia 03 de Abril de 2016
às 07h30min com largada e chegada à Rua Lauro Muller na Praça das Figueiras no centro
de Camboriú.
02 – A competição será realizada sob quaisquer condições climáticas, podendo ser
cancelada em caso de catástrofe que ponha em risco a integridade física dos
participantes.
03 – O percurso da corrida terá a distância de 21.097,5m terá a duração de no máximo
2h30min. A Corrida Rústica terá um Percurso de 7 km.
04 – Para a prova de meia maratona, podem inscrever-se atletas de ambos os sexos,
onde serão distribuídos em categorias de acordo com sua faixa etária e sexo conforme
tabela a seguir, as regras de participação serão regidas pelas normas da CBAt:

Masculino:
A - 18 a 24 anos / G – 50 a 54 anos
B - 25 a 29 anos / H – 55 a 59 anos
C - 30 a 34anos / I – 60 a 64 anos
D - 35 a 39 anos / J – 65 a 69 anos
E - 40 a 44 anos / K – 70 anos acima
F - 45 a 49 anos

Feminino:
L- 18 a 29 anos/ M- 30 a 39 anos
N- 40 a 49 anos/ O- 50 a 59 anos
P-60 anos acima

Para efeito de Categoria será considerado o ano de nascimento do atleta.
05 – Inscrição: Será cobrado o valor de
R$ 30,00 (lote promocional até o dia
31/12/2015 e após está o valor da inscrição será de R$ 50,00 (até o dia 29/02/2016), e
após está o valor da inscrição será de R$ 70,00 (até o dia 29/03/2016) data do
encerramento das inscrições, este valor é por atleta em ambas as provas, mais taxas de
conveniência dos sites parceiros.
06 – A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser
substituído por outro, ou fazer trocas de provas no dia do evento.
§- O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
07 – As inscrições serão feitas no site www.minhasinscricoes.com.br e
www.focoradical.com.br e www.assessocor.com.br
até o dia 29 de março de 2016 e a retirada do Kit será no dia anterior a prova (02/04/2016)
das 14hs às 19hs na Praça das Figueiras, em Camboriú e no dia 03 de Abril das 6h ás 7h

no mesmo endereço de largada/chegada da prova (ver item 01). No dia da prova não
serão entregues kits de participação, mas somente número de peito e chip.

08 – Ao se inscrever na prova o atleta assume que concorda com este regulamento e
declara que se encontra em perfeito estado de saúde e apto para participar da IV Meia
Maratona Ecológica e Corrida Rústica de Camboriú isentando os organizadores,
patrocinadores e demais entidades que apoiam este evento de qualquer responsabilidade
sobre eventuais problemas de saúde, danos físicos, clínicos e acidentes que venha a
sofrer durante sua participação na competição.

09 – Ao se inscrever na prova o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem
e seu nome para fins legítimos.

10 – O Kit de participação da corrida é composto por: número de peito, chip eletrônico
descartável de uso obrigatório, alfinetes, camiseta do evento e eventuais materiais
promocionais dos patrocinadores e somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito
mediante a apresentação de identidade e comprovante de taxa de pagamento de inscrição
onde deverá conferir seu número de peito e a informação sobre sua categoria.

11 – Premiações:
Premiação da Meia Maratona:
Os cinco primeiros colocados na premiação geral masculino e feminino não terão direito a
premiação em suas categorias.
Premiação Geral Masc/Fem
1° lugar R$ 500,00 e troféu
2° lugar R$ 400,00 e troféu
3° lugar R$ 300,00 e troféu
4° lugar R$ 200,00 e troféu
5° lugar R$ 100,00 e troféu

Premiação Categorias Masc/Fem
1° lugar troféu
2° lugar troféu
3° lugar troféu
4° lugar troféu
5° lugar troféu

*Para critério de classificação por faixa etária será o utilizado o tempo liquido, somente
será utilizado o tempo bruto para a classificação Geral da prova.

Premiação da Corrida Rústica:
Na Corrida Rústica serão premiados apenas os 05 primeiros colocados nos naipes
masculino e feminino conforme tabela abaixo (não haverá premiação por faixa etária na
Corrida Rústica):Porém para inscrever-se nesta prova, obrigatoriamente o atleta terá que
ter no mínimo 16 anos, ou completar até 31/12/2016
1° lugar R$ 300,00 e troféu
2° lugar R$ 250,00 e troféu
3° lugar R$ 200,00 e troféu
4° lugar troféu
5° lugar troféu

Haverá premiação especial para munícipes, sendo premiados com troféus os três
primeiros colocados na corrida rústica e na meia maratona, do sexo masculino e feminino.

13 – Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada, cumprindo este
regulamento, receberão medalhas de participação.

14 – O número de peito fornecido deverá ser usado de forma visível (no peito do atleta)
durante toda a prova. O mesmo não poderá ser rasurado ou alterados sendo tais atos
passíveis de desclassificação.

15 – O acompanhamento do atleta por treinadores ou amigos que façam uso de bicicletas,
motos ou outros meios de locomoção serão passíveis de desclassificação caso caracterize
pacing ou interfiram no desempenho de outro participante.

16 – Toda atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação.

Informações:
Neudir Paulo
(47)9116-6300 TIM/WhatsApp
meiacamboriu@hotmail.com
Realização: Fundação Municipal de Esporte e Prefeitura Municipal de Camboriú.

