REGULAMENTO GERAL

CORRE SÃO JOSÉ DA LAPA
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura, turismo, esporte e lazer Prefeitura de São José da Lapa
EMPRESA TÉCNICA: Resultado Final
DATA: 15/03/2020
ARENA DE LARGADA E CHEGADA: Rua Padre José Dias - Centro, São José da Lapa - MG,
33350-000

DISTÂNCIAS: Corrida de 05km e 10Km e Caminhada de 3km
LIMITES DE PARTICIPANTES: 370 inscritos

1. TEMPO LIMITE
LIMITE DE CONCLUSÃO: 02h30 de prova.
Após este horário, o tráfego de veículos será liberado e o atleta deverá manter-se na
calçada, caso ainda não tenha finalizado o percurso.
CRONOMETRAGEM:
O sistema de cronometragem será encerrado às 10H30. Os atletas que terminarem a
prova após o horário mencionado não terão seu tempo contabilizado.

2. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas pelo site www.resultadofinal.com
VALOR
No valor da inscrição serão ofertados os lotes e seus respectivos valores:

- 1º lote até 200 inscrições: R$ 35,00
- 2º lote até 170: R$ 45,00
A forma de pagamento se dará por meio de boleto bancário ou cartão de crédito,
conforme descrito no ambiente de inscrições da equipe técnica.
2.1 QUANTIDADE
A organização se reserva o direito da abertura de 370 inscrições para ambas as corridas.
Uma vez alcançado este número geral, as inscrições se encontrarão encerradas.
2.2 PERÍODO
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 09/03/2020, ou até quando for preenchido
o limite máximo de 370 atletas inscritos.
2.3 ENTREGAS
A inscrição para a prova dá direito ao Kit Atleta, apoio médico, hidratação, chip de
cronometragem, brindes dos patrocinadores, acesso à área de preparação, uso das
instalações na arena do evento.
2.4 ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES
▪
▪

▪
▪

▪

Ambos os trajetos possuem a idade mínima de 18 anos para a participação
A organização não se responsabiliza pela cronometragem do atleta que inserir os
dados errados na ficha de cadastro para inscrição, tampouco, àqueles que não
fixarem corretamente o número com o chip de cronometragem em seu dorso. EM
CASO DE DÚVIDA, CONSULTE A ORGANIZAÇÃO
Atletas que utilizarem, indevidamente, a inscrição de outro atleta, será
automaticamente desclassificado sem direito a premiação.
Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento e declara
encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para participar da Corrida
CORRE SÃO JOSÉ DA LAPA.
Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: resultadofinal.eventos@gmail.com
ou pelo telefone: (31) 984780120.

▪
3. KIT DO ATLETA
A entrega dos kits de corrida acontecerá nas data e dia estipulados pela organização.
KIT ATLETA
Todos os atletas inscritos receberão como brinde o kit atleta, composto por: camiseta
personalizada da corrida, número do peito, chip de cronometragem, sacochila e squezze.

Para a retirada do kit, o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscrição e algum
documento com foto. Não necessariamente precisa ser o próprio atleta para a retirada, pode
enviar um representante com estes dois documentos. Lembrando que no ato de entrega o atleta
ou seu representante assinarão o protocolo de recebimento.

4. CRONOMETRAGEM
A cronometragem da Corrida CORRE SÃO JOSÉ DA LAPA será realizada por meio do sistema
de cronometragem eletrônica (chip) nos percursos de 5km e 10km por tempo bruto. A
caminhada é alusiva e não possui premiação nem chip.
O chip é descartável, não sendo necessário devolver.
Todos os atletas que completarem o percurso receberão a medalha de participação. Em
hipótese alguma a medalha será entregue sem que o atleta esteja portando seu número de
peito.
5. PREMIAÇÃO
A premiação na categoria geral se dará monetariamente da seguinte forma:
GERAL:
05 km - FEMININO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

05 km - MASCULINO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

10 km - FEMININO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

10 km - MASCULINO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

SÃO JOSÉ DA LAPA:
05 km - FEMININO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

05 km - MASCULINO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

10 km - FEMININO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

10 km - MASCULINO
1º Lugar
R$ 200,00
2º Lugar
R$ 100,00
3º Lugar
R$ 100,00

Não haverá premiação por categoria de idade.

6. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
A cerimônia de premiação será realizada na arena do evento às 10h.
Não serão entregues troféus em outra data.

7. HIDRATAÇÃO
Os pontos de hidratação estarão dispostos a cada 2,5Km do circuito e na chegada. A
organização ressalta a importância de cada atleta ao se atendar ao seu limite pessoal e a sua
necessidade de hidratação.

8. PERCURSO DA PROVA
A via de trânsito utilizada para o percurso dos atletas será compartilhada, sendo uma via
para carros e outra para os participantes da corrida.
Independentemente do controle do trânsito e da via, visando uma maior segurança, todos
os atletas deverão seguir a orientação da equipe de STAFF de percurso, mantendo-se sempre
do lado indicado da pista. A não obediência poderá colocar em risco a sua segurança e a dos
outros atletas, sendo cabível a desclassificação na prova.

9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO
▪
▪
▪
▪
▪

O uso da camiseta da corrida não é obrigatório, mas o uso do número de peito é
obrigatório, devendo ser fixado na parte frontal da camiseta.
O chip se encontra atrás do número de peito NÃO o retire.
A prova terá fiscais de percurso, portanto, qualquer irregularidade, será passível de
desclassificação.
Serão disponibilizados aos participantes, ambulância, sanitários químicos, guardavolumes, água potável e fruta.
Não serão permitidos parceiros ou acompanhantes de prova. Atletas que estiverem
correndo acompanhados por outro atleta treinador/apoio ou por bicicleta
treinado/apoio, estarão automaticamente desclassificados da prova.

A organização salienta a importância da retirada do Kit Atleta com a antecedência de um
dia, para a guarda correta e preparação dos itens de uso obrigatório: número / chip.

10. APOIO MÉDICO
Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da
prova.

11. SEGURO
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e
cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham
no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado pra um
hospital mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade. Todas as despesas médicohospitalares correrão por conta do atleta acidentado.

12. REALIZAÇÃO DO EVENTO
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar o
CANCELAMENTO ou SUSPENSÃO da Corrida CORRE SÃO JOSÉ DA LAPA, iniciada ou não, por
questões de segurança pública, terrorismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a
corrida, por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá
designação de nova data para a realização.
▪

▪

Os atletas ficam cientes de que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos
e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) pelos quesitos
supracitados, não gerando qualquer responsabilidade para a empresa organizadora
Na hipótese de suspensão do evento esportivo, não haverá devolução do valor de
inscrição

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da empresa organizadora, sendo que tal
decisão será comunicada aos inscritos por meio do site oficial da corrida.
▪ Na hipótese de adiamento da corrida e consequente divulgação de nova data, os
inscritos terão o prazo de 7 (sete) dias para solicitar a devolução do valor da
inscrição, contados da comunicação aos inscritos, sob pena de renúncia a este
direito para além desse prazo
▪ Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data), os inscritos
deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 7 (sete) dias, contados da
comunicação aos inscritos

13. OBSERVAÇÕES FINAIS
▪
▪

▪
▪

No ato da inscrição o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse
regulamento
A prova será realizada caso chova. Porém, em caso de condições climáticas
extremas e atípicas, fica a critério da organização o prosseguimento do evento, de
forma a preservar a segurança dos atletas
Os casos omissos nesse documento serão resolvidos pela comissão organizadora da
prova
A organização não se responsabiliza por hospedagem e alimentação dos atletas

São José da Lapa 27 de janeiro de 2020.

