PROGRAMAÇÃO E REGULAMENTO

(1°) - Data: 29 de dezembro de 2018
(2°) - local: Praça 12 de Janeiro (praça central)
(3°) – Horário da largada: as 18:00hs
(4°) - Retirada do Kit no local do evento a partir das as 15:00hs
(5°) - Largada as 19:00hs
(6°) - Início da Premiação as 21:00hs

REGULAMENTO

Artigo 1º - PRIMEIRO CIRCUITO GPX DE CORRIDA DE RUA
Artigo 2º - Das Categorias - Para cálculo da categoria levar em conta a idade completa em
31/12/2018: CATEGORIAS MASCULINAS - Masculina 16 a 24 anos - Masculina 25 a 34 anos Masculina 35 a 44 anos - Masculina 45 a 54 anos - Masculina 55 anos adiante: FEMININAS:
Feminina 16 a 24 anos - Feminina 25 a 34 anos - Feminina 35 a 44 anos- Feminino 45 a 54 anos
-Feminina 55 anos adiante.
Artigo 3º - O evento será 7 km de corrida a pé por ruas urbanas do município.
Artigo 4º - O numeral fornecido pela organização, tem que estar visível na frente e na altura do
abdômen do atleta, o numeral não pode estar cortado ou dobrado. II – Não é permitida ajuda
externa, caso receba, será desclassificado III - É proibido o atleta ser acompanhado por
terceiros de pé, bicicleta ou qualquer outro veículo que não seja da organização, sujeito a
desclassificação. VI – No percurso da corrida, haverá ponto de hidratação para o atleta
participante, o percurso ao longo dos 7km estará todo demarcado com cones, fitas zebradas e
é obrigatória passar nos pontos delimitados pela organização para controle de prova, em
pontos estratégicos do percurso haverá pessoas da organização monitorando os atletas no
caso falte tal passagens ou feito algum desvio que seja detectado o atleta será desclassificado.
Artigo 5º - Dos direitos e deveres do atleta I - O atleta tem direito de usar propagandas de
patrocinadores exceto no kit numérico, caso o julgamento favorável haverá a devolução da
taxa. O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação; II - Ao realizar sua
inscrição, o atleta inscrito sede seu direito de imagem para a “PRIMEIRA CORRIDA DE RUA
SOLIDARIA DE GAVIÃO PEIXOTO 2018”.

Artigo 6º - Das inscrições, identificações numéricas e chip de cronometragem R$ 50,00 + taxa
serviço - As inscrições deverão ser realizadas no site www.incentivoesporte.com.br II – Atletas
residentes no município de Gavião Peixoto/SP comprovado endereço terão 50% de desconto
na taxa de inscrição. Atenção: Após a aprovação e divulgação o valor da inscrição somente
será devolvido por motivo médico, comprovado pela apresentação no dia do evento de
original do atestado médico; III - Na retirada do Kit e assinatura da súmula de prova apresentar
originais da identidade e boleto de pagamento.
Artigo 7º - Das Premiações: I - Troféus do 1° ao 5° colocado na categoria geral masculino e
feminino II – troféus do 1° ao 5º colocados residentes no município na categoria geral
masculino e feminino III- troféus do 1º ao 3º colocado por categoria citadas no ARTIGO 2º
desse regulamento IV - todos atletas que completarem o percurso de 7 km receberão medalha
de participação do evento V – ao completar o percurso durante a chegada o atleta receberá
agua e frutas - todos os atletas que subirem ao pódio receberam uma premiação surpresa.

