4ª Corrida NOTURNA – ZUCHETTI
Clube Mogiano

REGULAMENTO GERAL

• Da Corrida
•

Da Realização
O evento iniciado em 2015 tem evoluído a cada ano, devido a

competência

de

nossos

professores

e

ao

crescimento

considerável que a corrida teve no País e em especial dentro do
Clube Mogiano. Diante desta crescente prática e visando
proporcionar aos associados e praticantes da corrida de rua um
momento de lazer, descontração e prática desportiva, a
realização da 4ª Corrida Noturna Zuchetti se torna válida como
um momento de prática desportiva e descontração.
•

Local, Data e Horário
A corrida será realizada nas dependências do Clube Mogiano

no dia 21 de setembro de 2019, com largada prevista para as 19
horas.
•

Público Alvo
Poderão participar do evento os associados do Clube

Mogiano, e não associados também, desde que realizem sua
inscrição no Departamento de Esportes do Clube Mogiano e

efetuem o pagamento na Secretaria do Clube Mogiano. Para os
não associados é necessária a apresentação de documento
com foto e assinatura de termo de responsabilidade quando o
mesmo estiver no interior do clube participando da corrida.
Menores de 18 anos poderão participar do evento mediante
assinatura de termo de autorização assinado pelos pais ou
responsáveis.

• Do Percurso
•

Local da Corrida
A

4ª

Corrida

Noturna

Zuchetti

será

realizada

nas

dependências internas do clube, com o percurso devidamente
demarcado, sinalizado e orientado pela organização.
•

Distância do Percurso
O percurso terá uma distância aproximada de 5 km, sendo

que este percurso será divido em 2 voltas de aproximadamente
2,5 km cada.

• Das Inscrições
•

Disponibilidade de Vagas
Serão disponibilizadas 150 vagas para a 4ª Corrida Noturna

Zuchetti.
•

Período de Inscrição

As inscrições estarão abertas a partir de 26 de junho, com
limite até 150 inscritos, sendo que ao preenchimento deste
número as inscrições se encerram.
•

Local de Inscrição
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado na

Secretaria do Clube Mogiano, e logo em seguida, deve ser
realizada a confirmação dos dados do participante junto ao
Departamento

de

Esportes.

A

inscrição

somente

será

considerada como válida após a conclusão deste procedimento.
Haverá também a possibilidade de ser feita pelo site
www.speedcrono.com.br
•

Taxa de Inscrição
Fica estabelecido no 1º lote R$ 40,00 a taxa de inscrição para

os associados e em R$ 50,00 para não associados de 24-06 á
17-08; 2º lote R$ 50,00 a taxa de inscrição para os associados e
em R$ 60,00 para não associados de 19 a 31-08, 3º lote R$
60,00 a taxa de inscrição para os associados e em R$ 70,00
para não associados de 02-09 a 12-09. Após as inscrições do 1º
lote, não haverá disponibilidade de garantia de tamanho de
camiseta aos interessados. Ao efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, o atleta automaticamente tem o direito de receber o Kit
Atleta.
•

Composição do Kit Atleta
O Kit Atleta, será composto por 1 (uma) camiseta do evento, 1

(um) conjunto com número de inscrição, alfinetes e chip de
cronometragem.
•

Obrigatoriedade de Utilização do Kit Atleta

Para participação no evento, é obrigatório a utilização do
número de inscrição e chip de cronometragem. A não utilização
de qualquer um desses itens implicará na desclassificação do
atleta.
•

Retirada do Kit
O Kit Atleta estará disponível para retirada mediante

apresentação de documento com foto, a partir do dia 20 de
setembro no Departamento de Esportes, das 08:00 as 12:00 e
das 13:30 as 17:30 horas e no dia 21 de setembro a partir das
09:00 até as 12:00.

• Da Premiação
•

Participação
Todos os participantes que concluírem a prova, receberão

uma medalha do evento personalizada em metal.
•

Categorias - Faixas etárias
Serão premiados com medalhas personalizadas os 3 (três)

primeiros colocados masculino e feminino na classificação por
faixa etária a saber:
M F – 15 a 20 anos
M F – 21 a 29 anos
M F – 30 - 39 anos
M F – 40 - 44 anos
M F – 45 - 49 anos
M F – 50 – 54 anos
M F – 55 – 59 anos

M F – 60 +

Para efeito de classificação será computado o ano de
nascimento do atleta.
•

Categoria GERAL
Serão premiados com troféu os 5 (cinco) primeiros colocados

masculino e feminino na classificação geral, sendo que os
mesmos não concorrem na faixa etária.

. Categoria kids
O evento terá uma corrida kids para garotada a partir de 05 anos.
Haverá uma corrida para as crianças a partir de 05 a 08 anos na
distância de 100 metros. Outra faixa etária de 09 a 11 anos na
distância de 200 metros, e uma terceira faixa etária até 14 anos
na distância aproximada de 400 metros. Nesta categoria, os pais
ou responsáveis, poderão realizar as inscrições no departamento
de esportes, isento de taxa de inscrição. Todos os participantes
receberão medalhas de participação. A corrida kids terá início as
18:30 horas.

• Das Condições de Saúde
Todos os atletas que se inscreverem na 4ª Corrida Noturna
Zuchetti, declaram estar em plenas condições de saúde para a

participação na mesma, isentando a organização de qualquer
incidente que venha ocorrer.

• Dos Direitos de Imagem
Todos os atletas que se inscreverem na 4ª Corrida Noturna
Zuchetti autorizam a utilização de sua imagem, seja através de
fotos e/ou vídeos na divulgação posterior do evento, assim como
a utilização da mesma em futuras edições da Corrida Noturna
Zuchetti e demais eventos do Clube Mogiano.

• Dos Casos Omissos
Os

casos

omissos

que

venham

a

ocorrer

serão

recebidos/analisados/definidos pela Comissão Organizadora da
4ª Corrida Noturna Zuchetti.

