REGULAMENTO
OBJETIVO
O 1° Circuito de Corrida e Caminhada da Cidade de Registro – Etapa UNESP/Registro tem
por objetivo desenvolver a prática do esporte como forma de manter uma vida mais
saudável.
1. DESENVOLVIMENTO
1.1 - A corrida e caminha será realizada no dia 18 de JUNHO de 2017, em Registro – SP. A
largada e chegada da corrida será no Campus da UNESP, no Bairro Agrochá.
1.2 - Percurso e Horário de Largada da Prova.
Corrida: distância de 5,5 km ( 1 volta no circuito).
Caminhada: distância de 2,5 km ( 1 volta no circuito).
Horário: A largada da Corrida e Caminhada será pontualmente às 8:00 hrs.
1.3 - A largada da prova acontecerá sobre quaisquer condições climáticas, ou seu adiamento
ou mudança de data, caso a organização achar necessária poderá ser cancelada, adiada e ou
atrasada por qualquer motivo que coloque em risco os participantes.
2. INSCRIÇÕES
2.1 - Todos os participantes deverão fazer a inscrição, inclusive os da caminhada.
2.2 - As inscrições serão limitadas a 250 atletas para a corrida e sem limite para a caminhada
2.3 - As inscrições serão realizadas no período de 05 a 09 de JUNHO de 2017.
2.4 - Os participantes da caminhada não utilizarão número de identificação (número de
peito), será utilizada pulseira identificadora e largarão atrás do pelotão dos participantes da
corrida.
ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja alcançado
o limite de 250 vagas.
3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 - Preenchimento correto e por completo da ficha de inscrição. As inscrições são
intransferíveis.
3.3 - TERMOS DE RESPONSABILIDADE
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara e concorda que:
3.3.1 - Participa da prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores.
3.3.2 - Estar saudável e treinou apropriadamente para a prova.
3.3.3 - Estão cientes de que devem consultar médico e professor de Educação Física,
especializado em preparar atletas para competições, em especial, corrida de rua.

3.3.4 - Isentam organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer
responsabilidades sobre os objetos deixados por ele no guarda-volumes.
3.3.5 - Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
3.3.6 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. Os atletas
que não estiverem portando o n° de peito não serão autorizados a participar da prova.
3.3.7 - Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos na ficha de inscrição, e aceita
totalmente o REGULAMENTO,
3.3.8 - Estar ciente deste regulamento.
3.3.9 – Os atletas menores, com idade entre 16 a 18 anos, deverão ser autorizados pelos pais
ou responsáveis a participarem do evento.
4. CATEGORIAS DACORRIDA
Serão disputadas as seguintes categorias (será considerada a idade do atleta em 31/12/2017
para definição da categoria).
Categorias Masculinas
Categoria Geral (16 anos completos a 39 anos).
Categoria Máster A (40 anos a 49 anos).
Categoria Máster B (acima de 50 anos).
Categorias Femininas
Categoria Geral (16 anos completos a 39 anos).
Categoria Máster A (40 anos a 49 anos).
Categoria Máster B (acima de 50 anos).
Categoria Geral - Atletas Registrenses
Categoria Masculina.
Categoria Feminina.
Categoria PNE – Geral
Categoria Masculina.
Categoria Feminina.
OBS: No ato da inscrição o atleta deverá obrigatoriamente, optar somente por 01 categoria
que irá disputar, não haverá premiação acumulativa.
5. PREMIAÇÃO
6.1 - Medalhão para os 5 primeiros colocados de cada categoria.

6.2 - Medalha de participação para todos os inscritos da corrida.
6.3 - Não haverá premiação em dinheiro.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 - Não será permitido fazer atalhos no percurso, saindo do percurso oficial da corrida,
sendo desclassificado pela Comissão Organizadora se isso vier acontecer.
7.2 - Atletas que participarem com nome, idade ou números trocados ou em outra faixa
etária que não seja a dele, ou que cometer qualquer outro tipo de infração e ainda que agir de
maneira antidesportiva, levando ou não vantagens, será desclassificado da corrida.
7.3 - Serão disponibilizados dois postos de água durante o percurso.
7.4 – Não haverá serviço de guarda volumes, cada participante se responsabilizará pelos
seus pertences, isentando a organização de qualquer tipo de perda.
7.5 - Os números de peito serão entregues nos dias 17 de junho das 13:00 as 17:00 hrs no
Studio Pró-Forma e no dia da prova das 6:30 as 7:30.
7.6 - Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela Comissão
Organizadora.

