REGULAMENTO

“CORRIDA

TERRA

NOVA”

Realização

Beabisa

Empreendimentos

e

Organização Paulinho Sports.

1. Cidade: Sertãozinho-SP
1.1. Data do Evento: 19 de dezembro de 2021.
1.2. Modalidade: Corrida 5km e Caminhada 3km.
1.3. Horário de Largada às 08h00h.
1.4. Local de Largada e Chegada: Avenida Primo Rissato 1420 Jardim Boa
Vista, Sertãozinho -SP

2. Entrega de Kit, Chip, número de Peito:
Local: Avenida Primo Rissato 1420 Jardim Boa Vista, Sertãozinho -SP

2.1. Dia 18/12/2021, das 08h00 às 18h00 levar um kilo de alimento na retirada do
kit.
2.2. ENTREGA DE KIT NO DIA DO EVENTO SOMENTE PARA QUEM MORA
ACIMA DE 20KM DE SERTÃOZINHO HORÁRIO DAS 06:00 AS 07:10H
Parágrafo Único: Para retirar o kit será necessário apresentar documentação
pessoal e a confirmação das duas doses da vacina contra COVID-19 ou realização e
apresentação do resultado de teste tipo RT-PCR realizado em até 48h antes do
evento ou teste rápido de antígeno em até 24h antes do evento. Aqueles que
apresentarem RT-PCR positivo ou teste rápido de antígeno positivo para COVID-19
serão impedidos de participar do evento.

3. Kit do Atleta:
3.1. O Kit do Atleta será composto por 1 (uma) camiseta da prova e 1 (um)
número de peito, que será entregue na retirada do chip.
Parágrafo Único: As camisetas terão os seguintes tamanhos: P / M / G / GG,
EXTRA G e as quantidades serão definidas pela organização da prova.
3.2. Não é permitida a troca de chip ou número de peito com outro atleta. (Caso
seja comprovado esta troca, o corredor será desclassificado).

3.3. O chip deverá ser colocado, conforme instruções constantes no kit, sendo
obrigatório sua utilização para conferência dos tempos e para efeito de
classificação.
3.4. A organização não se responsabilizará pela má utilização do chip, que
poderá acarretar a não aferição do tempo e consequente desclassificação
por não estar com o tempo computado.
.

4. Percurso:
4.1. O percurso da corrida será de (5Km) e caminhada (3km)
4.2. Todos os atletas deverão concluir a prova no tempo máximo de 1 hora e 30
minutos.

5. Participantes:
5.1. Poderá participar desta corrida qualquer pessoa de ambos os sexos, a partir
de 14 anos de idade.
5.2. O participante ao confirmar sua inscrição assume toda e qualquer
responsabilidade pela sua participação na prova, atestando estar em plenas
condições físicas e psicológicas de participar desta CORRIDA e estar
afirmando que não existe nenhuma recomendação médica que o impeça de
praticar atividades físicas.
5.3. Os atletas e equipes de outras cidades ou estados serão responsáveis por
suas despesas com transporte, hospedagem e alimentação.
5.4. Todos os participantes têm a obrigação de estarem cientes do regulamento
da prova e todo seu conteúdo.
5.5. O participante autoriza e concede a utilização de qualquer fotografia e/ou
imagens de sua participação na prova a título gratuito.
Parágrafo Único: o participante ou responsável que confirmar sua inscrição,
isenta a Organização, Realizadores, Promotores, Patrocinadores e Apoiadores
de quaisquer ações ou acidentes que ocorrerem antes, durante e após a
realização da prova.

6. Inscrições:
6.1. As inscrições ocorrerão de 16 de novembro a 13 de dezembro 2021.
6.2. Os Valores das Inscrições serão: R$ 39,00
Meia (somente para atletas com mais de 60 anos)
6.3. As

inscrições

são

limitadas

a

500

atletas,

serão

encerradas,

impreterivelmente, no dia 13 de dezembro 2021 e/ou no momento em que for
atingido o número máximo de vagas (500 inscritos).
As inscrições serão pelo site: www.runnerbrasil.com.br

Parágrafo Único: As inscrições deverão ser feitas até o dia 13 de dezembro de
2021.

7. Categorias:
7.1. Categorias por Faixas Etárias, sendo masculino e feminino conforme
descrição abaixo:
14 a 19 anos;

45 a 49 anos

20 a 24 anos;

50 a 54 anos

25 a 29 anos

55 a 59 anos

30 a 34 anos

60 a 64 anos

35 a 39 anos

65 a 69 anos

40 a 44 anos

70 anos acima

Parágrafo Único: Para definição da classificação por faixa etária, será considerado
o ano completo até 31/12/2021.

8. Premiação:
8.1. Medalha de Participação a todos que completarem o percurso.
8.2. Troféus para os 05 primeiros colocados geral de ambos os sexos e os 03
primeiros nas categorias e atletas da cidade.
8.3. Premiação em Dinheiro - Categoria Geral (Masculino e Feminino)
1º Colocado Geral Masculino e Feminino R$ 500,00.
2º Colocado Geral Masculino e Feminino R$ 400,00.
3º Colocado Geral Masculino e Feminino R$ 300,00.
4º Colocado Geral masculino e Feminino R$ 200,00.
5º Colocado Geral Masculino e Feminino R$ 100,00.

Parágrafo Único: NÃO HAVERÁ DUPLA DE PREMIAÇÃO.

9. Aspectos Gerais:
9.1. Para a realização da Corrida Terra Nova as Regras do presente
regulamento.
9.2. Os participantes deverão permanecer de máscara quando estiver dentro da
arena, durante prova os participantes ficam à vontade.
9.3. Os participantes deverão manter-se nas vias públicas destinadas à
realização do percurso, não sendo permitido correr ou caminhar sobre as
calçadas ou passar por itinerários diferentes do previsto.
9.4. Toda

irregularidade

ou

atitude

antidesportiva

será

passível

de

desclassificação.
9.5. Por todo o percurso haverá fiscais orientando os corredores e anotando as
possíveis irregularidades, em caso de infração às regras da competição. De
suas decisões não caberá recurso, caso seja comprovada a infração, o atleta
será desclassificado.
9.6. Esta prova objetiva incentivar os iniciantes, cultuando a atividade física como
uma das formas de manter a saúde.
9.7. A distância será corrida 5Km caminhada 3km largada única das categorias
existentes, caso precisar fazer alguma alteração vamos informar na entrega
de kit.
9.8. Não será permitido correr sem camisa.
9.9. Não será permitido correr sem número de peito / chip.
9.10.

É proibido o uso de qualquer tipo de ajuda de terceiros.

9.11. Não haverá guarda volume, para evitar fila e aglomerações.
9.12. O atleta será responsável por todos os seus pertences durante toda sua
permanência no espaço de prova.
9.13. Haverá para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e
socorristas para atendimento de emergência. Quaisquer outros procedimentos,
que não os de emergência, serão encaminhados para a Rede Pública e/ou para
rede particular conforme plano de saúde do participante.
9.14. Os casos omissos, recursos e denúncias serão analisados em uma única
instância e decididos pela organização do evento.

9.15. A organização poderá fazer qualquer alteração desse regulamento caso achar
necessário.

