REGULAMENTO DO EVENTO – Corrida 6K individual e 12K Duplas (Soma dos tempos).
Nome do evento: 6K LITORAL – Corrida Indoor
Data: 02 de julho de 2017
Local: Largada e chegada dentro do estacionamento do Litoral Plaza Shopping com percurso inteiramente dentro do estacionamento.
Horário: 8h com concentração a partir das 7h da manhã.
Atenção: Idade Mínima 18 anos
INSCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas até dia 27.06 pelo site www.corremuito.com
VALORES:
Kit Básico: R$ 80,00 (Camiseta, sacochila, vale estacionamento e medalha de conclusão) – Primeiro lote até dia 17.06 – Depois R$ 90,00
Kit Premium: R$ 120,00 (Camiseta manga curta, camiseta manga longa, mochila, viseira, vale estacionamento e medalha de conclusão)
PERCURSO:
6K individual: Largada e chegada dentro do estacionamento do Litoral Plaza Shopping com percurso de 3K repetido 2 vezes inteiramente dentro
do estacionamento.
12K Duplas – Soma dos tempos: Largada e chegada dentro do estacionamento do Litoral Plaza Shopping com percurso de 3K repetido 2 vezes
inteiramente dentro do estacionamento. – Os 02 atletas largam juntos e cada um faz o percurso de 6K no seu tempo e depois da chegada os
tempos são somados para a classificação de 12K.
RETIRADA DO KIT DO ATLETA - NÚMEROS, CHIPS E CAMISETAS. *NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NO DIA DA PROVA
RETIRADA EM PRAIA GRANDE: Dia 01 de julho das 10 às 19 horas na loja DECATHLON no Litoral Plaza Shopping.
Para retirada dos mesmos o participante deverá levar seu comprovante de inscrição, acompanhado de documento de identidade (RG). - Não
serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão Organizadora.
NÃO SERÁ TROCADO TAMANHO DE CAMISETAS NA ENTREGA DE KITS (Escolha o tamanho correto na inscrição)*
IMPORTANTE: NÃO SERÃO ENTREGUES KITS APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
*INSCRIÇÕES FEITAS A PARTIR DO DIA 20.06, SOMENTE CAMISETA TAMANHO ÚNICO.
ATENÇÃO EQUIPES COM MAIS DE 20 INSCRITOS: Entrar em contato pelo email dbueno@dbueno.com.br para agendamento da retirada dos Kits.
A retirada do kit para atletas acima de 60 anos deverá ser feita pela própria pessoa mediante comprovação de documento de identidade com
foto, não será permitido em hipótese alguma, a entrega para outra pessoa mesmo com todos os comprovantes em mãos.
CRONOMETRAGEM
A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações.
Em nenhuma hipótese será permitida a participação de atletas sem o número de peito ou o chip.
O chip é de uso único e descartável, não sendo necessária a devolução do mesmo ao final da prova.
O tapete de largada será desativado após 10 minutos do sinal de largada da prova.
Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela IAAF, CBat, FPA, Justiça Desportiva ou Justiça Comum,
não poderá ser inscrito na prova. Caso se inscreva omitindo determinada condição, com a referência supra, sua inscrição será considerada sem
efeito.
O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de, durante o decorrer da prova, retirar da mesma qualquer atleta que não tiver condições de
saúde adequadas para a prática esportiva.
Cada atleta terá um número de peito e chip, da qual não pode ser repassado a outro atleta, sendo este motivo de desclassificação.
O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade no momento da largada estará passível de desclassificação.
OBS: CHIP NÃO SERÁ ENTREGUE NAS CATEGORIAS: CAMINHANTE E PEIXINHOS.
DA ORGANIZAÇÃO
A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação
das ruas que integram o trajeto da corrida com antecedência.
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.
A 6K LITORAL será realizada com chuva ou com sol, podendo ser cancelada ou transferida caso condições de catástrofe coloquem em risco a
integridade física dos participantes.
Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta ou atletas venham a sofrer durante o transcurso do evento não será de
responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova.
Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final.
A 6K LITORAL terá duração máxima de 1h30min.
GUARDA-VOLUME
Haverá guarda volume no local de largada à disposição de todos os participantes até o limite das 8h.
A organização do evento não se responsabiliza por objetos de valores deixados no guarda volume.
O guarda volume será desativado às 11h00.
HIDRATAÇÃO
Haverá postos de água no percurso e na chegada

POSTO MÉDICO
A prova contará com posto médico e ambulâncias à disposição dos participantes que necessitem de atendimento imediato e também para
possíveis remoções.
MEDALHAS
Após a conclusão do evento todos os participantes receberão medalhas de participação, desde que estejam com o número de peito do atleta.
PREMIAÇÃO
A premiação da 6K LITORAL será assim distribuída:
6K GERAL:
Troféus: 10 (Dez) primeiros colocados (masc/fem);
Premiação em dinheiro:
1º colocado = R$ 1.200,00, 2º colocado = R$ 800,00, 3º colocado = R$ 500,00, 4º colocado = R$ 300,00 e 5º colocado = R$ 200,00 (masc/fem);
6K CATEGORIAS DE IDADE:
Medalha para o primeiro colocado de cada categoria por idade (masc/fem).
Masc e Fem: 18 a 19/20 a 24 / 25 a 29 / 30 a 34 / 35 a 39/ 40 a 44 / 45 a 49 / 50 a 54 / 55 a 59 / 60 a 64 / 65 a 69 e 70 anos acima.
OBS: NO PALCO DO EVENTO SÓ SERÁ FEITA A PREMIAÇÃO GERAL MASC./FEM. 6K E 12K DUPLAS, AS MEDALHAS DE PREMIAÇÃO DOS
GANHADORES DAS CATEGORIAS DE IDADE 6K SERÃO ENTREGUES NA DBUENO APÓS 05 DIAS DO EVENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 09 ÀS 17H
E ATÉ 60 DIAS APÓS O EVENTO – SOLICITE ENDEREÇO PELO: 13-3224.8482 ou pelo dbueno@dbueno.com.br.
12K DUPLAS – SOMA DOS TEMPOS: Troféu para os 05 primeiros (Duplas) colocados de cada categoria (masc/fem/mista).
Duplas (Masculina, Feminina e Mista) – cada participante percorre no seu tempo a distancia de 6.000 metros e os tempos são somados para a
classificação de 12K.
Os resultados serão publicados no site, www.corremuito.com a partir de 14h do dia do evento.
As informações de classificação são de responsabilidade da empresa CHIPTIMING que é a empresa contratada e responsável pelas inscrições e
cronometragem do evento.
REGRAS ESPECÍFICAS
• O Atleta declara que as informações prestadas no ato da inscrição são verdadeiras e assume total responsabilidade sobre elas.
• A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em
função de necessidade disponibilidades técnicas e estruturais, sem prévio aviso.
• A organização do evento, bem como seus PATROCINADORES, CO-PATROCINADORES E APOIADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou
danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do atleta.
• O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, que consultou um médico e é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética e treinou adequadamente para a prova, isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e
REALIZADORES, em seu nome e de seus sucessores.
• Os organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os participantes do evento, tanto da
corrida quanto da caminhada. Não corra riscos desnecessários, sua vida é o que você tem de mais importante.
• A data final para as inscrições será dia 27 DE JUNHO DE 2017 ou, antes, caso esgote o número de 2.000 (Dois mil) inscrições colocadas à
disposição dos atletas interessados. Não será feita inscrição no dia da prova.
TAMANHOS DE CAMISETAS DISPONÍVEIS: (CONFORME LAYOUT DE MEDIDAS NO SITE)
CAMISETA BABY LOOK: P, M, G e GG
CAMISETA TRADICIONAL: P, M, G e GG
IMPORTANTE:
Declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade, que consultei um médico e que sou conhecedor de meu estado de saúde e
capacidade atlética e treinei adequadamente para a prova, isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e
REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores. Autorizo por meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas (TV, Jornais,
Revistas, Internet, Vídeos, etc.) por tempo indeterminado.
AO ME INSCREVER EU DECLARO QUE ESTOU DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO EVENTO.

