
Resumo do regulamento

1° CORRIDA E CAMINHADA NOTURNA DE CERRO AZUL

 

A 1° Corrida e Caminhada noturna de Cerro azul não tem a intenção de ser reconhecida
como uma  competição,  pois  além de  coroar  o  trabalho  físico,  técnico  e  tático  dos
corredores,  pretende favorecer  o intercâmbio social  e cultural  entre  os participantes,
além de virar tradição  do município.

O  evento,  será  realizada  no  dia  02  de  fevereiro  de  2019  (sábado),  com  quaisquer
condição  climática,  na  cidade  de  Cerro  Azul,  por  pessoas  de  ambos  os  sexos,
devidamente inscritas, doravante denominadas ATLETAS.

O Percurso total é composto por 7.000  metros, tendo como local de largada e chegada
Praça Central.

 

 1) HORÁRIO DAS LARGADAS:

a) A largada obedecerão horário oficial de Brasília. O início do evento está previsto para
os horários relacionados abaixo.

b) A organização solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de
largada para eventuais alterações nos respectivos horários.

c) A largada dos atletas será, sinalizados na área da largada e no seguinte horário:

d) 20:00 – LARGADA GERAL

e) Todo atleta inscrito trazer 1 (um) kL de alimento não perecível na retida dos Kits.
Será montado cestas básicas e as mesmas serão doadas a famílias carentes da região

 

Obs.: todos (as) os (as) atletas deverão concluir a prova no tempo máximo de 1:30 (uma
hora e trinta min). Expirado este prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e
atendimento médico serão desativados.

 

2) PARTICIPAÇÕES:



Prezados (as)  atletas,  leiam este item inteiro  com muita  atenção, para não
ficarem de fora do evento:

a) Período: 15/08/2018 a 26/01/2019

* As inscrições são limitadas a 400 atletas, encerrando-se no dia 26/01/2019 as 00:00
horas ou no momento em que for atingido número máximo de participantes.

  Atletas acima de 60 anos terão 50% de desconto nas inscrições.

INSCRIÇÕES POR EQUIPE MINIMO 10 ATLETAS, ENVIAR DADOS PARA

centralmeloeventos@gmail.com

PRAZO E INVESTIMENTO  :  

 b) Valores: 

R$ 45.00 (quarenta reais) + Taxas do site KIT BÁSICO

R$ 65.00 (sessenta reais) + Taxas do site KIT COMPLETO

ATENÇÃO: após o preenchimento da inscrição via internet, imprima o boleto bancário
e efetue o pagamento conforme indicado no boleto ou via cartão de crédito.

Caso  o  boleto  da  inscrição  tenha  sido  pago,  não  haverá  devolução  vista  as
comprovações necessárias – por categoria – contidas neste regulamento.

A inscrição será considerada válida após a efetivação do pagamento:

Obs.:

 
         É responsabilidade do atleta,  no ato da inscrição,  preencher todos os campos e

fornecer os dados pessoais corretos.
         As inscrições  são pessoais  e  intransferíveis.  Em caso  de desistência,  a taxa de

inscrição não será reembolsada.
         Não serão realizadas devoluções de taxas de inscrição, a não ser por motivo de

força maior – lesão, acidente e cirurgia – com comprovação mediante apresentação
de atestado médico que será analisado pela comissão organizadora, podendo ou não,
ser aceito.

 

3) CLASSIFICAÇÃO :

a) A classificação geral dos ATLETAS na prova será definida conforme sua ordem de
chegada e será publicada no site do EVENTO após 05 horas do término da prova.



b) A classificação Geral da Corrida será definida para classificação do pódio pelo tempo
bruto dos atletas em ordem de chegada, sendo o restante dos atletas, classificados pelo
tempo líquido (contado da passagem do atleta pela linha de largada até sua passagem
pela linha de chegada).

c) Os resultados serão apurados com o sistema de chip, porém, para fins de classificação
geral oficial será validada a apuração de ordem de chegada.

d)  A  ORGANIZAÇÃO  alerta  que,  eventualmente,  algum  tipo  de  restrição  técnica
poderá ocasionar a não marcação de um ou mais tempos de atletas, fato que se vier a
acontecer será absolutamente alheio à vontade da ORGANIZAÇÃO ou da CBAt.

e) A ORGANIZAÇÃO poderá ajustar os resultados, após a divulgação dos mesmos, em
função de diversos problemas que poderão acontecer.

f)  A correta  utilização do chip é de responsabilidade única do atleta,  assim como as
consequências de sua não utilização.

g) Atleta que correr a prova sem o chip não terá seu tempo computado e não poderá
reivindicar classificação e/ou premiação.

 

4) PREMIAÇÃO:

ATENÇÃO:

A premiação acontecerá no local de chegada e terá início
às:

 

 7 km Geral Feminino 

1º Lugar R$ 500.00 + Troféu

2º Lugar R$ 200.00 + Troféu

3º Lugar R$ 100.00 + Troféu

 7 km Geral Masculino 



1º Lugar R$500.00 + Troféu

2º Lugar R$200.00 + Troféu

3º Lugar R$100.00 + Troféu

PREMIAÇÃO COM TROFÉUS POR FAIXA ETÁRIA, SEGUE A
LISTA ABAIXO:

15/24  Mas e Fem
25/34  Mas e Fem
35/44  Mas e Fem
45/54  Mas e Fem
55/64  Mas e Fem
65  ACIMA

 a) Só terão direito às premiações (em espécie, troféus e/ou medalhas), os (as) atletas
regularmente inscritos (as) e que completarem a prova dentro do prazo máximo de 1:30
a partir da largada, da sua categoria.

b) Todos os (as) atletas que completarem a prova dentro do tempo previsto receberão
uma medalha de participação que será entregue ao final do funil.

c)  Receberão  troféus  (no  próprio  local),  os  (as)  3  (três)  primeiros  (as)  atletas
classificados na categoria geral e por categoria.

 

5) RETIRADA DO KIT DE IDENTIFICAÇÃO:

 

a) Atletas  de  Curitiba  e  região  metropolitana  dia  31/01/19  das
16:00 as 20:00 Local: Academia Ponto 1. Endereço: Av. Anita
Garibaldi, 6033 barreirinha, Curitiba. 

b) Atletas de Cerro Azul e região dia 02/01/19 das 09:00 as 11:00
Local : LOJA AMIGA



 

b) A retirada  do kit por terceiros  será possível  mediante a apresentação de cópia do
documento de identidade com foto do atleta inscrito e documento de identidade original
com foto do representante do atleta.

 

Atenção: Para  TODOS  os  atletas,  deverão  assinar  um  termo  de  responsabilidade,
declarar estar em boa aptidão física, tirando eventuais responsabilidades da organização.

c) Com exceção dos documentos pessoais, os demais documentos solicitados ficarão de
posse da organização do evento.

d) o kit do atleta é composto de:

 

Kit Completo:

   
 Camiseta Alusiva do evento
 Numeral de corrida.
 Chip para registro do tempo.
 Medalha (finisher)
 Barra de Cereal
 Hidratação
 Mesa de frutas

Kit Básico:

 Numeral de corrida.
 Chip para registro do tempo.
 Medalha (finisher)
 Barra de Cereal
 Hidratação
 Mesa de frutas

*Atenção  para  o  picote  do  numeral,  pois  haverá  sorteios  de  brindes
doado pelos patrocinadores, sorteado  entre os inscritos que cruzarem a
linha de chegada.

6) ESTRUTURA DA PROVA:



Guarda-volumes: será localizado no local prox a largada identificada . Para retirar o
material deixado no guarda-volumes, o atleta deverá apresentar o número que utilizou
na camiseta para correr a prova.

Banheiros: Serão utilizados os banheiros da praça.

Postos de Água: haverá no KM 2, 4 e Chegada.

Corredor Consciente: não jogue copo descartáveis em locais desapropriados,  para
que os mesmos possam serem juntados pelos staffs.

Tendas para equipes: haverá local exclusivo para equipes que quiserem montar suas
tendas.

Serviço Médico: haverá ponto fixo de atendimento e carro de apoio  disposto durante
o percurso da realização da prova. O atendimento médico pode ou não ser feito pelo
Serviço Médico do evento, dependendo da localização no percurso da prova e condições
clínicas  do  atleta,  que  poderá  também,  ser  removido  diretamente  ao  Hospital.  A
continuidade do atendimento, caso necessário, será efetuado na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade desta. O (A) ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá
decidir  por  outro  sistema  de  atendimento  médico  (remoção/  transferência,  hospital,
serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta, sobre as consequências desta decisão.

 

 Recomendamos  rigorosa  avaliação  médica  prévia  para
todos os (as) ATLETAS.

 

Sinalização: o percurso será totalmente marcado, sinalizado, staffes e carro batedor a
frente do Pelotão, havendo placas de quilometragem.

 

7) REGRAS GERAIS:

a) Os ORGANIZADORES poderão SUSPENDER O EVENTO por questões
de segurança pública, atos públicos, vandalismo ou motivos de força maior. O Mesmo
sendo remarcada pra outra eventual data, divulgada pela organização.

b) O (A) ATLETA, ao se inscrever no evento, o faz de forma pessoal, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA.

c) O (A) ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
isentando  de  qualquer  responsabilidade  os  REALIZADORES  e  APOIADORES  do
evento.



d) O (A) ATLETA, ao se inscrever no EVENTO, disponibiliza seus dados e autoriza os
REALIZADORES,  para  que  a  qualquer  tempo  enviem em  seu  nome,  no  endereço
eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer
outro tipo de correspondência.

e) O (A) ATLETA, ao participar deste EVENTO, assume total responsabilidade pelos
dados fornecidos, aceitando totalmente o REGULAMENTO, assumindo as despesas de
transporte,  hospedagem  e  alimentação,  quaisquer  outras  despesas  necessárias  ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.

f) Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados,  sendo proibido
pular  as  grades  que  delimitam  estas  áreas  para  entrar  na  pista  no  momento  da
LARGADA ou em outro momento, sob qualquer pretexto.

g) Não é permitido correr sem camiseta.

h) O numeral de corrida também é obrigatório e deverá ser fixado na altura do peito,
sendo que qualquer  mutilação do mesmo ou sua fixação em outra área  da camiseta
implicará a desclassificação do (a) ATLETA.

i) Todos os participantes deverão largar  no pórtico da Largada.  Para isso,  é preciso
observar  que o tempo será acionado na hora da largada da prova quando o mesmo
passar pelo tapete. Portanto, quem não estiver no Reservado de Largada neste momento,
será desclassificado, sem apelação.

j) É proibido o auxílio de terceiros (ser acompanhado por outro corredor não inscrito na
prova) ou por qualquer tipo de veículo, como o acompanhamento por ciclistas ou algum
tipo de hidratação em movimento, exceto nos pontos de abastecimento oferecidos pela
ORGANIZAÇÃO,  bem  como  o  uso  de  qualquer  recurso  tecnológico  sem  prévia
autorização,  por  escrito,  da  ORGANIZAÇÃO.  Somente  adentrarão  no  local  de
competição  os  veículos  devidamente  autorizados  pela  ORGANIZAÇÃO.  O  não
cumprimento das regras acima implicará na desclassificação do atleta.

k)  O  (A)  ATLETA  deverá  observar  o  percurso  balizado  para  a  prova,  não  sendo
permitido qualquer  outro meio auxiliar  para  alcançar  qualquer  tipo de vantagem ou
corte de percurso indicado.

l)  Por  motivo  de  segurança  e  força  de  regulamento,  durante  a  Corrida  ,  os  atletas
deverão se manter exclusivamente no percurso oficial da prova.

m) O (A) ATLETA que não estiver dentro do tempo máximo projetado de prova (1h)
em  qualquer  ponto  do  percurso  poderá  ser  convidado  a  retirar-se  da  competição,
finalizando a prova neste  ponto, a partir  do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a esse corredor. Ao ser convidado a
retirar-se  da  competição,  o  ATLETA  deverá  embarcar  no  transporte  cedido  pela
ORGANIZAÇÃO, para se dirigir ao ponto de CHEGADA.

n) A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de alterar quaisquer itens deste regulamento
sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO, informando essas alterações
via site ou no posto de informações.



o) Ao participar do EVENTO, o (a) ATLETA cede todos os direitos de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier ser
auferida  com  direitos  à  televisão  ou  qualquer  outro  tipo  de  transmissão  e/ou
divulgações, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.

p)Os  REALIZADORES  do  EVENTO,  bem  como  seus  APOIADORES  não  se
responsabilizam  por  quaisquer  danos,  prejuízos  e/ou  condenações  decorrentes  de
responsabilidade  civil  contratual  ou extracontratual  decorrentes  da prova,  sejam eles
relacionados  a  um  (a)  ATLETA  inscrito  (a)  no  EVENTO,  a  terceiros  ou  outros
participantes.

q)Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo (a) atleta será passível de
desclassificação.

r) Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor da prova até 24
horas após a divulgação do resultado no site, mediante o pagamento de uma taxa de R$
25,00 através de depósito bancário.

s) Dúvidas  ou informações técnicas,  esclarecer  com a direção técnica do evento:  Sr
Cristiano Afonso de Melo, centralmeloeventos@gmail.com  ou pelo watts 984990679
ou  996507544.

t) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão resolvidas pela COMISSÃO
ORGANIZADORA de forma soberana, não cabendo recurso às decisões.

u) O (A) atleta que cometer infração referida em qualquer artigo ou item que contenha
proibição será automaticamente desclassificado do evento.


